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Møtedato: 21.03.2013 Saksbehandler: Mats K. Andreassen 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 13/13 Kjønnspoeng 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Tall fra utvalgte studier med jentepoeng, NTNU 2011 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
 1 
Denne saken er skrevet med utganspunkt i STi-sak 14/10 Kjønnspoeng og 2 
rekruttering, skrevet av daværende fag- og forskningspolitisk nestleder Lars Kristian 3 
Holgersen. Deler av teksten er tatt fra denne saken. 4 
 5 
Ved enkelte studier Norge gis det kjønnspoeng. Bakgrunnen er at 6 
utdanningsinstitusjonene i Norge har som et likestillingstiltak, med hjemmel fra 7 
sentrale departement, lov til å gi ekstrapoeng til menn eller kvinner dersom det er 8 
mindre enn 40 % representasjon av disse innenfor et fagområde eller yrkesgruppe i 9 
arbeidsmarkedet. Det vil si at når en student søker seg inn på et studium, vil en få 10 
ekstra poeng som en del av skolepoengene i kraft om man er mann eller kvinne. 11 
Poengene er en del av skolepoengene, sammen med karakterpoengene, 12 
realfagpoeng og poeng fra opptaksprøver. Det tildeles to poeng til det 13 
underrepresenterte kjønn. Ordningen kan defineres som positiv diskriminering, siden 14 
den særbehandler en gitt gruppe til fordel for en annen. 15 
 16 
Er du kvinne får du 2 kjønnspoeng hvis du søker: 17 
• bachelorutdanninger i ingeniørfag (bortsett fra kjemi) 18 
• 5-årige masterstudier i Teknologi og ingeniørfag ved NTNU (bortsett fra kjemi- og 19 
bioteknologi og industriell design) 20 
• bachelorutdanninger i maritime fag ved Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Ålesund og 21 
Høgskolen Stord/Haugesund 22 
• landbruksstudier ved Høgskolen i Hedmark 23 
  24 
Er du mann får du 2 kjønnspoeng hvis du søker: 25 
• veterinærstudiet ved Norges Veterinærhøgskole 26 
• dyrepleierutdanning ved Norges Veterinærhøgskole 27 
 28 
På nasjonalt plan diskuteres det om man skal innføre guttepoeng på 29 



 2 
studier som medisin, odontologi og psykologi, men foreløpig uten tiltak. Det gis 30 
jentepoeng på i underkant av 150 studieprogram, og det gis guttepoeng på 2. Det kan 31 
legges til at kvinneandel studenter i Norge er på 60 %, og at jenter generelt sett presterer 32 
bedre i de realfaglige emnene (http://www.renatesenteret.no/content/1494/Jenter-og- 33 
realfag). Når det gjelder effekten av kjønnspoengene på NTNU, vises dette på grafen 34 
under. De lyse søylene viser antallet jenter som kom inn på studieprogrammet, og de 35 
mørke søylene viser hvor mange av disse som kom inn på bakgrunn av de ekstra 36 
poengene. Studiene som vises er altså sivilingeniørstudiene i Fysikk og matematikk, 37 
Energi- og miljøteknikk, Nanoteknologi, Bygg- og miljøteknikk, Elektronikk, Datateknikk, 38 
Teknisk Kybernetikk og Petroleumsteknologi. 39 
 40 

 41 
 42 
På NTNU gis det bare kjønnspoeng til jenter, på tross av at det er flere studieløp som  43 
over lengre tid har hatt en lav gutteandel. Dette viser seg i studiene innenfor pedagogikk 44 
og psykologi. Dette vises på grafene under, som er hentet fra opptakstallene til NTNU. 45 
 46 

  47 
Kjønnspoeng benyttes i dag som et rekrutteringstiltak til studier, i tillegg til andre tiltak. 48 
Lokale og nasjonale kampanjer kan benyttes for å øke interessen for et fagfelt, og finnes 49 
for eksempel flere programmer som handler om jenter og realfag, da det er et nasjonalt 50 
problem at det er en skjev kjønnsbalanse. På NTNU gjennomfører det en jentedag i året, 51 
der IVT, IME og NT går sammen om å invitere 250 potensielle jenter som kan søke  52 
opptak til teknologistudiene. Dette er et tiltak som fører til at 60 % av deltakerne søker på 53 
studier på NTNU. På IME-fakultet på NTNU har man en jentesatsning som kalles 54 
  

 

http://www.renatesenteret.no/content/1494/Jenter-og-realfag
http://www.renatesenteret.no/content/1494/Jenter-og-realfag


 3 
Jenteprosjektet ADA, som både skal sørge for rekruttering og ivaretakelse av jentene på 55 
IME-fakultetet. 56 
 57 
Andre tall det er interessant å se på, er bachelorstudiet i informatikk og 58 
sivilingeniørstudiet i Energi- og miljøteknikk. Informatikk har ikke jentepoeng, og sliter 59 
med en veldig lav jenteandel, så det kunne vært en diskusjon om man her burde ha hatt 60 
det. Energi- og miljøteknikk har jentepoeng, og begynner å få en veldig høy jenteandel, 61 
så man kan diskutere om man burde kuttet ut bruken. Dette vises på grafene under. 62 
 63 

 64 
I vedlegget ligger det også tall fra Sosialantropologisk institutt, studieprogrammet 65 
Industriell økonomi og teknologiledelse, samt sivilingeniørstudiet i elektronikk, hvis dere 66 
ønsker mer tallgrunnlag. 67 
 68 
Studenttinget vedtok følgene i STi-sak 14/10: 69 
 70 
Kjønnspoeng 71 
 72 
Studenttinget mener at: 73 
 74 

• Kjønnspoeng ikke skal være en sovepute for likestilling på NTNU. Et helhetlig syn 75 
på rekruttering til studier skal ligge til grunn for tiltak.  76 

• Kjønnspoengordningen kan være et av mange tiltak for å rekruttere og levere 77 
kandidater av underrepresenterte kjønn til yrker og fagområder. 78 
Kjønnspoengordningen bør likevel benyttes ved forsiktighet. 79 

• Kjønnspoengordningen bør vurderes brukt på flere studier som også lider under 80 
skeivfordeling. 81 

• Kjønnspoengordningen bør falle bort over en gitt andel kjønnsrepresentasjon. 82 
• NTNU skal vurdere å innføre kjønnspoeng også ved studier hvor det er 83 

underrepresentasjon av menn på studie og arbeidsliv. 84 
 85 

Studenttinget foreslår følgende endringer til Kjønnspoengordningen ved NTNU: 86 
 87 

• Ordningen med kjønnspoeng skal gjelde opptak til studier hvor 88 
kjønnsrepresentasjonen av ett kjønn er mindre enn 1/4 og denne skeivfordelingen 89 
gjenspeiler seg i den yrkesgruppen studiet leverer til 90 

• Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når forholdet mellom kjønn over tre år er 91 
mellom 25 % og 75 % 92 

  

 



 4 
• NTNU bør i samarbeid med Studenttinget utarbeide en øvre poenggrense hvor 93 

kjønnspoeng ikke bør slå inn" 94 

Det er en dissens i denne saken, som går på å stryke punktet som står på linje 172 95 
og 173. Dissensen benyttes for å tydeliggjøre at det er en uenighet innad i 96 
arbeidsutvalget. Det var to mot to i denne saken, men siden leder har dobbeltstemme 97 
ved stemmelikhet, faller forslaget til de to bak dissensen. Punktet ønskes strøket 98 
fordi mindretallet ser en fare i at dette punktet kan føre til at kjønnspoeng benyttes på 99 
flere studier der det nå er en underrepresentasjon av gutter, noe som ikke er 100 
ønskelig sett i lys av at arbeidsutvalget innstiller på at vi er i mot bruken av 101 
kjønnspoeng. Flertallet mener det er viktig å påpeke prinsippet i at hvilket kjønn man 102 
har ikke har noe betydning for om det innføres kjønnspoeng på et studieprogram 103 
eller ikke. Dissensen vil bli redegjort under presentasjonen av saken. 104 

Saksbehandlers vurdering 105 
 106 
Saksbehandler mener at vedtakene fattet i STi-sak 14/10 gir et alt for vagt  107 
grunnlag, med alt for mye bør og kan, og ønsker et mer konkret vedtak med klarere 108 
politikk. 109 
 110 
Primært mener saksbehandler at man må se på om ordningen med kjønnspoeng i det 111 
hele tatt skal praktiseres. Samtidig må vi være fleksible nok til å ha en politikk på hvordan 112 
en ordning skal fungere dersom vi ikke får gjennomslag for en politikk som går helt i mot. 113 
 114 
Saksbehandler mener at slik praksisen av kjønnspoeng er i dag er det en reell  115 
diskriminering av kjønn på NTNU, siden det bare tilbys kjønnspoeng på studier der det 116 
er en lav representasjon av jenter. Som bakgrunnen for saken viser er det også studier 117 
på NTNU med lav representasjon av gutter, og en burde sett på hvorfor praksisen er 118 
såpass skjev. 119 
 120 
I gjennomsnitt går jenter ut av videregående skole i dag med et høyere karaktersnitt enn 121 
gutter, og derfor kan ikke saksbehandler se at det er en akademisk grunn til at jenter skal 122 
trenge ekstra poeng for å komme inn på studier med et høyt inntakskrav. 123 
Saksbehandler stiller seg tvilende til at kjønnspoeng alene er et effektivt virkemiddel for å 124 
motivere flere kvinner/menn til å søke på studier der et kjønn er underrepresentert. 125 
 126 
NTNU bør, istedenfor å bruke kjønnspoeng, heller vurdere å samarbeide med andre 127 
norske universiteter å lage kampanjer i studier der et av kjønnene er sterkt 128 
underrepresentert, lik de kampanjer høyskolene har gått sammen om når det gjelder 129 
barnehagelærerutdanninger. I tillegg må man se på hvordan ordningene som er nevnt i 130 
bakgrunnen for saken fungerer, og hvordan disse skal videreføres og forbedres. 131 
 132 
På NTNU er det en sterk underrepresentasjon av kjønn på langt flere studier enn de det 133 
allerede gis kjønnspoeng i. Saksbehandler mener også at det er uheldig at det bare blir 134 
gitt kjønnspoeng på studier der kvinner er underrepresentert. Saksbehandler mener at 135 
det er en generell holdning som fremspeiler NTNU sin politikk, ved at det innad på NTNU 136 
omtales som jentepoeng og ikke kjønnspoeng. 137 
 138 
Saksbehandler ønsker en god og reflektert debatt om det vi har innstilt på, blant annet 139 
ønskes det meninger rundt følgene tema: 140 
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 - Skal vi gå ut og si at vi er prinsipielt i mot bruken av kjønnspoeng? 141 

- Er dere enige i at grensen bør ligge på 20 %, som er arbeidsutvalget sin innstilling, 142 
og at kjønnspoeng ikke skal benyttes over denne grensen? 143 

- Er dere enige i at det bør være en øvre poenggrense for hvor kjønnspoeng skal 144 
brukes? 145 

- Er dere enige i at dersom man fortsetter med ordningen, så brukes den også på 146 
studier der gutter er underrepresentert, som psykologi og pedagogikk? 147 

- Er det etisk riktig at det anslagsvis, fordelt på de siste 5 årene, er over 300 148 
studenter som har blitt nektet plass ved enkelte studiser på NTNU, ikke fordi de ikke 149 
var godt nok kvalifiserte, men fordi de var født med feil kjønn?  150 

Arbeidsutvalgets innstilling 151 
 152 
Studenttinget mener at: 153 

 154 
• Studenttinget er mot at det brukes kjønnspoeng ved inntak på NTNU. 155 
• Studenttinget mener det må sees helhetlig på hvilke faktorer som motiverer det 156 

underrepresenterte kjønn til å søke opptak på NTNU. Det er uheldig at 157 
kjønnspoengene alene sees på som en faktor. 158 

• Studenttinget mener at NTNU skal tenke bredere på rekruttering, særlig gjennom 159 
nasjonalt samarbeid. Dette gjennom å skape holdninger og interesse for 160 
fagområder med ujevn kjønnsbalanse. 161 
 162 

Dersom NTNU velger å fortsette med bruk av kjønnspoeng skal ordningen fungere slik: 163 
 164 

• Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når representasjonen av det 165 
underrepresenterte kjønn er over 20 %. 166 

• Hvert enkelt studieprogram må få godkjenning for bruk av kjønnspoeng fra år til år, 167 
slik at kjønnspoengene ikke benyttes ukritisk over flere år. 168 

• Studenttinget mener det skal det være en generell regel at det ikke blir innført 169 
kjønnspoeng på noe studie før de på en periode på minst 3 år har hatt en 170 
underrepresentasjon av et kjønn på under 20 %.  171 

• Kjønnspoeng skal benyttes uavhengig av hvilket kjønn det er som er 172 
underrepresentert. 173 

• Det skal utarbeides en øvre poenggrense hvor kjønnspoeng ikke skal slå inn. 174 
 175 
 176 
Dissens, linje 172-173: Vegard Elde Vefring og Sondre Jahr Nygaard 
 

• Stryke hele punktet på linje 172 til 173. 
 

  

 



Sosialantropologisk institutt 
   År Totalt Menn Kvinner Menn (%) Kvinner(%) 

2008 13 6 7 46 54 
2009 109 28 81 26 74 
2010 83 17 66 20 80 
2011 149 35 114 23 77 
2012 219 71 148 32 68 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Indøk, 5-årig 

    År Totalt Menn Kvinner Menn (%) Kvinner(%) 
2008 111 70 41 63 37 
2009 100 53 47 53 47 
2010 128 74 54 58 42 
2011 115 60 55 52 48 
2012 131 81 50 62 38 
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      Elektronikk, 5-årig 

    År Totalt Menn Kvinner Menn (%) Kvinner(%) 
2008 79 72 7 91 9 
2009 97 88 9 91 9 
2010 95 84 11 88 12 
2011 99 85 14 86 14 
2012 72 63 9 88 13 
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Møtedato: 21.03.2013 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 14/13 Velferdstingets mandat 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Gjeldende mandat for Velferdstinget fra 2007 
 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget i Trondheim 
STi – Studenttinget NTNU 
SPHiST – Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
DMMH – Dronning Mauds Minne Høgskole 
TJSF – Trondheim Juridiske Studenters Forening 
BI – Handelshøyskolen BI, Trondheim 
SiT – Studentsamskipnaden i Trondheim 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Det skjer en del ting på VT-fronten for tiden. Dette skyldes i hovedsak to forskjellige 1 
prosesser, som begge medfører en endring i mandatet.  2 
 3 
Den ene er at BI trolig kommer til å bli en del av VT, og at de derfor skal ha inn en 4 
representant, slik at fordeling av representanter vil bli forandret. I dag er representantene 5 
fordelt på følgende måte: 6 
 7 
11 representanter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 8 
4 representanter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag 9 
1 representant fra Dronning Mauds Minne Høyskole 10 
1 representant fra Trondheim Juridiske Studenters Forening 11 
 12 
Den andre er at det er en pågående diskusjon rundt 13 
prioritering, arbeidsoppgaver og bruk av dagens mandat i VT, sett i lys av at 14 
arbeidsutvalget i VT på årets første møte tok opp en sak om en ny heltidsstilling. VT- 15 
representantene rundt bordet ønsket seg mer bakgrunnskunnskap for å fatte et slikt 16 
vedtak, og derfor har representanter fra eierorganene satt i gang en liten prosess der vi 17 
går i gjennom mandat og arbeidsoppgaver, for å kartlegge behovet. 18 
 19 
Saksbehandlers vurdering 20 
 21 
Prosess 22 
 23 

13.03.2013  
 



 2 
For at et nytt mandat skal vedtas, må det i gjennom de studentpolitiske organene ved 24 
STi, SPHiST, Studentrådet ved DMMH og TJSF, som er de fire eierorganene i VT. TJSF 25 
er en studentforening ved Folkeuniversitetet, som organiserer jusstudentene. Planen 26 
fremover er å diskutere dette i AU, ta det opp som en diskusjonssak i STi den 21. 27 
mars, for så å vedta et felles mandat for alle eierorganene. Dette må være helt identisk 28 
når det vedtas, og på møtet den 17. april vil det da altså ikke være mulig for STi å foreslå 29 
endringer, de må komme under møtet den 21. mars. 30 
 31 
 32 
Fordeling av representanter 33 
 34 
Dette forslaget er noe vi foreløpig har blitt enige om i eierorganene, men her jeg som 35 
leder naturligvis bundet av STi, så dersom STi vedtar annerledes vil dette tas opp til 36 
diskusjon på nytt. 37 
 38 
Slik vi har foreslått det i det nye mandatet, gis det én representant til BI, samt en ekstra 39 
representant til HiST. Dette begrunner vi med følgende: 40 
 41 

- Det bør være et grunnleggende prinsipp at alle medlemsinstitusjoner i SiT skal ha 42 
en representant i VT, selv om studenttallet ikke tilsvarer dette. For eksempel 43 
representerer TJSF rundt 400 studenter, hvilket i utgangspunktet er alt for lite til å 44 
ha en representant. Derfor mener vi også at BI skal ha en representant når de blir 45 
en del av SiT. 46 

- Vi mener det er fornuftig å ikke øke antallet representanter i VT for mye, og 47 
foreslår derfor at det økes med 2, og ikke flere. Dette har sammenheng med 48 
samtaler med ledelsen i VT, som vi i eierorganene mener har riktige forutsetninger 49 
for å påstå dette. Det bør være et oddetall representanter, slik at det ikke kan 50 
oppstå stemmelikhet. 51 

- Den ene ekstra representanten må da, ut i fra studenttall, gå til enten NTNU eller 52 
HiST. Vi har valgt å foreslå at den skal gå til HiST. Dette er fordi vi mener at det er 53 
viktigere å tydeliggjøre forskjellen i størrelse mellom HiST og DMMH/TJSJ/BI, enn 54 
det er å få frem hvor stort overtall av studenter det er på NTNU. Skulle man sett 55 
rent matematisk på det vil dette bli feil, og det ville – hvis man skal basere alt på 56 
matematiske forholdstall – vært mer riktig å gi den ekstra representanten til NTNU. 57 

 58 
Jeg vil som nevnt ta med meg det videre det STi vedtar, så dere står helt fritt til å foreslå 59 
noe annet, for eksempel av NTNU skal få en ekstra representant, eller at vi skal øke totalt 60 
antall representanter til 21, for så å gi to ekstra til NTNU og én ekstra til HiST. For å gjøre 61 
det helt klart, så diskuterer vi altså nå mandatet som ligger under saksbehandlers 62 
innstilling. 63 
 64 
Det er også en dissens i denne saken. Denne har vi med for å klargjøre uenigheten etter 65 
diskusjon i AU, slik at det er klart for STi hvem som mener hva. Det som ligger i dissensen 66 
er at det er vil være feil å gi den ekstra representanten til HiST, fordi det er mer riktig at 67 
studenttallet i seg selv skal være avgjørende for hvordan representantfordelingen blir. 68 
Dissensen vil bli redegjort under presentasjonen av saken. 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
  

 



 3 
Arbeidsutvalgets innstilling 74 
 75 
Mandat for Velferdstinget 76 
Vedtatt forslag fra Studenttinget, 21. mars 2013, som tas med videre inn i 77 
diskusjonen med eierorganene. 78 
 79 
Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 80 
 81 
11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 82 
5 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 83 
1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 84 
1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 85 
1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 86 
 87 

 88 
VT konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin 89 
observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 90 
 91 
Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 92 
Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede 93 
under forhandlingene om møtet skal lukkes. 94 
 95 
VT er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er ansvarlig 96 
for  97 
å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. VT vedtar selv sine vedtekter, og er 98 
ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. 99 
 100 
 101 
Ansvarsområde 102 
 103 
VT har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over 104 
studentvelferden i Trondheim.  Førsteprioritet skal alltid være saker som omhandler 105 
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sin studentrettede virksomhet. 106 
 107 
VT er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og vararepresentanter 108 
til konsernstyret i SiT i tråd med "Lov om studentsamskipnader".  109 
 110 
I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiTs virksomhet, eller i saker der det er 111 
uklart om saken tilfaller VT eller eierorganene, skal VTs deltagelse gjøres i samråd 112 
med eierorganene.  113 
 114 

Dissens, linje 80-81: Vegard Elde Vefring 
 
12 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 
4 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 
1 representant valgt Studentrådet DMMH 
1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 
1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 
 

  

 



 4 
Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til VT dersom det er 115 
hensiktsmessig. Eierorganene skal ta VTs synspunkter i betraktning før en slik 116 
beslutning fattes. 117 
 118 

  

 



 
 1 
  

Møtedato: 21.03.2013 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 2 
 3 
STi-sak 15/13 Budsjett for Fadderutvalget 2013 4 
_______________________________________________________________________ 5 
 6 
 7 
Vedlegg 8 
1.Budsjettforslag fra Fadderutvalget 9 
2. Begrunnelse budsjett 10 
3. Retningslinjer Fadderutvalget 11 
4.Vedtatt regnskap 2012 (resultat og balanse) 12 
 13 
_______________________________________________________________________ 14 
 15 

Hensikt med saken 16 
At Studenttinget NTNU vedtar budsjettet for Fadderutvalget 2012 17 
 18 
Bakgrunn for saken 19 
Studenttinget NTNU har ansvaret for å velge leder og nesteleder av fadderutvalget 20 
som skal arrangere fadderordningen for studentene ved SVT- og HF-fakultetet. De 21 
tar selv opp sitt eget styre og konstituerer seg selv i løpet av våren.  22 
 23 
Utvalget har til oppgave å arrangere, i samarbeid med linjeforeningene og andre 24 
berørte parter, en fadderordning for studenter som tas opp høsten 2013 til studier på 25 
Dragvoll. Det overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på 26 
studiehverdagen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til 27 
sosial integrasjon i studiemiljøet. Utvalget står ellers fritt til å gjennomføre ordningen 28 
slik de ønsker, men skal holde Studenttinget NTNU løpende informert arbeidet.  29 
 30 
Utvalget disponerer selv de midler det tildeles, men Studenttinget NTNU vedtar 31 
budsjettet. 32 
 33 
Fra 2012 ble det et større fokus på å støtte opp om linjeforeningskulturen på 34 
Dragvoll. Dette gjenspeiles også i budsjettet for 2013. Potten linjeforeningene kan 35 
søke på, ble kraftig oppjustert i fjor, og i årets budsjett følger man opp denne tråden. 36 
Hovedlinjene i budsjettet har som mål å kunne støtte opp om flere linjeforeninger ved 37 
Dragvoll, slik at disse blir i stand til å ta ansvar for egne fadderuker i fremtiden. 38 
Budsjettet reflekterer denne investeringen i linjeforeningene som forhåpentligvis 39 
reduserer Fadderutvalgets fremtidige arbeidsoppgaver og virke. 40 
 41 
Studenttinget har tidligere vedtatt at de ønsker å bygge ned, og på sikt avvikle 42 
Fadderutvalget. Det er tatt hensyn til dette i årets budsjett ved at man bygger ned 43 
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 2 
Fondet (som har vært et fond man har bygd opp over flere år for å sikre 44 
Fadderutvalget mot å komme i økonomisk uføre) med kr. 85 000,--. 45 
 46 
Vedtak i STi-sak 38/09: 47 
Studenttinget NTNU fakturerer Studentservice for driftsmidler til fadderuka og foretar 
utbetalinger på vegne av Fadderutvalget.  
Budsjett og regnskap vedtas og godkjennes av Studenttinget NTNU. Budsjettet skal 
utformes i samråd med Studenttingets Leder og følge fadderukas prinsipper som 
beskrevet i dette dokument. Budsjettet skal revideres av Studenttingets 
Arbeidsutvalg dersom større uforutsette inntekter eller utgifter oppstår, etter 
anbefaling fra Fadderutvalget. Studenttinget skal orienteres om eventuelle 
revideringer. 
Leder av Fadderutvalget er økonomisk ansvarlig for de midlene Fadderutvalget 
disponerer og skal anvise alle utbetalinger. Nestleder signerer refusjonsbilag som 
gjelder utlegg foretatt av leder. 
Et eventuelt overforbruk av fadderukas midler skal dekkes inn over neste års 
budsjett. Underforbruk av midler settes av til neste års budsjett. 
 
 48 
Saksbehandlers vurdering 49 
Fadderutvalget presenterer selv budsjettet på Studenttingsmøte og er tilgjengelig for 50 
spørsmål i løpet av saken.  51 
 52 
 53 
Arbeidsutvalgets innstilling 54 
 Det vedlagte budsjettet godkjennes. 55 
 56 

  

 



Fadderutvalget 
Budsjett for 2013

Side 1 av 60

Ny konto Konto Navn Resultat 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2012

INNTEKTER
10 Overføringer/Inntekter

101 Tilskudd fra NTNU -150 684,25 153 000,00 216 000,00
101-1 Tilskudd fra NTNU - lønn -69 315,75 72 000,00

102 Sponsorpenger -46 000,00 50 000,00 100 000,00
103 Salg av Fadderbarnbånd -205 292,00 210 000,00 300 000,00
104 Overskudd forrige år 46 165,47 135 160,58
105 Cover 0,00 0,00
106 Annonsesalg 0,00 0,00
107 Investeringsfond 0,00 85 000,00

SUM INNTEKTER -471 292,00 616 165,47 751 160,58

UTGIFTER
20 Lønn

201 Honorar 69 315,75 72 000,00 70 000,00
201-0 Feriepenger 0,00
201-1 Arbeidsgiveravgift 0,00
201-2 Arbeidsgiveravgift feriepenger 0,00
201-3 0,00

69 315,75 72 000,00 70 000,00

30 Kontordrift
301 Porto 0,00

301-0 Kontorrekvisista 803,50 1 000,00 500,00
301-1 Telefonutgifter 0,00
301-2 Kontor 0,00
301-3 Mobiltlf 0,00 500,00
301-4 Mobil ab 0,00 2 000,00 2 000,00
301-5 Drift av webside 742,12 1 000,00 1 000,00

1 545,62 4 000,00 4 000,00



Fadderutvalget 
Budsjett for 2013

Side 2 av 60

302 Trykksaker 0,00
302-0 Grafisk materiell til kampanje 558,00 1 000,00 1 000,00
302-1 Materiell til fadderuka 0,00 600,00 600,00
302-2 Materiell til immatrikuleringsdagen 0,00
302-3 Fadderhåndbok (350 stk) 0,00
302-4 Fadderbarnhåndbok ( 3300 stk) 4 600,00 5 000,00 45 000,00
302-5 0,00
302-6 0,00

5 158,00 6 600,00 46 600,00

40 Fadderutgifter
401 Rekruttering 0,00

401-0 Tilskudd til linjeforeninger 200 637,00 230 000,00 200 000,00
401-1 0,00

200 637,00 230 000,00 200 000,00

402 Fadderforpleining 0,00
402-0 Incentiver til faddere 0,00
402-1 Snacks for alle under faddergalla 0,00
402-2 Fadderkurs august/møtekveld 0,00 5 000,00 5 000,00
402-3 Premiering 0,00
402-4  Mat faddergalla til fadderne 66 300,00 66 000,00 95 000,00
402-5 Styret 4 201,00 4 000,00 25 000,00
402-6 Fadder t-skjorter 0,00 2 000,00 30 000,00
402-7 Fadderarmbånd og fadderbarnarmbånd 11 565,00 15 000,00 15 000,00
402-8 0,00

82 066,00 92 000,00 170 000,00
50 Fadderuka

501 Totalutgift SMS 35 873,52 35 000,00 60 000,00
501-0 mva 0,00
501-1 0,00



Fadderutvalget 
Budsjett for 2013

Side 3 av 60

35 873,52 35 000,00 60 000,00

502 Arrangementer 0,00
502-0 Stands på Immatrikuleringsdagen 0,00
502-1 Rebusløp 0,00 17 000,00
502-2 Diverse leker 0,00
502-3 Diverse arrangementer 104 856,50 100 000,00 60 000,00
502-4 Stand up 67 546,02 68 000,00 65 000,00
502-5 Forhåndskjøp av billetter på vista for fadderne og al   0,00
502-6

172 402,52 168 000,00 142 000,00

503 Minus fra 2008 0,00
503-0 Leie av bankterminal 0,00 5 000,00 10 000,00
503-1 Leiebil 0,00 5 000,00 5 000,00
503-2 Drivstoff/ parkering 299,70
503-3 0,00

299,70 10 000,00 15 000,00

70 Diverse 
701 Kosthold 0,00

701-0 0,00
0,00 0,00 0,00

80 Finansinntekter-/kostnader og gebyrer
801 Gebyrer og avgifter 150,00

801-0 0,00 150,00 0,00 0,00

802 Renter av innskuddskonti -7 161,00
802-0 0,00



Fadderutvalget 
Budsjett for 2013

Side 4 av 60

901 Kreditorer 0,00
902 Debitorer 0,00

567 298,11 617 600,00 707 600,00

I hht vedtak i STi-sak 35/11 ”Fremtidens fadderuke” anbefaler saksbehandler at Fadderutvalget 2013 bruker overskuddet fra 2012 og i tilleg      
kr 85 000,-, til å fremme linjeforeningsarbeidet i 2013.  Dette er i hht planen om å styrke linjeforeningene og bygge ned Fadderutvalget.



Begrunnelse for budsjett for Fadderutvalget 2013. 

Kontogruppe 10: 

• Konto 101: Tilskudd vil ligge rundt her. 
• Konto 102: På samme nivå som i fjor. 
• Konto 103: På samme nivå som i fjor 
• Konto 107: I hht til godkjent regnskap 2012 :» I hht vedtak i STi-sak 35/11 

”Fremtidens fadderuke” anbefaler saksbehandler at Fadderutvalget 2013 bruker 
overskuddet fra 2012 og i tillegg bygger ned fondet med kr 85 000,-, til å fremme 
linjeforeningsarbeidet i 2013.  Dette er i hht planen om å styrke linjeforeningene og 
bygge ned Fadderutvalge». 

Kontogruppe 30: 

• Konto 301: På samme nivå som i fjor. 
• Konto 302: På samme nivå som i fjor. 

 

Kontogruppe 40: 

• Konto 401: Går under 302-0. 
• Konto 401-0: Høynet litt fra i fjor og dette forsvares ved at Fadderutvalget aktivt skal 

promotere potten og dens muligheter. I tillegg vil det være mer motiverende for 
linjeforeningene å se at prosjekter de før trodde ville være urealistiske mtp mange om 
beinet, faktisk kan la seg gjennomføre. Dette er en viktig pott mtp FUs arbeid om å 
kunne støtte opp om, og legge til rette for en bedre linjeforeningskultur. 

• Konto 402-0: Går under 401. 
• Konto 402-4: På samme nivå som i fjor 
• Konto 402-5: På samme nivå som i fjor 
• Konto 402-6: Ønsker kun å ha T-skjorte/Genser til Fadderutvalget. 
• Konto 402-7: På samme nivå som i fjor 

 

Kontogruppe 50: 

• Konto 501: Samme nivå som i fjor 
• Konto 502-3: Identisk med fjorårets resultat. Skal i dialog med Quack! om bruken av 

Samfundet. 
• Konto 502-4: Samme som i fjor. 
• Konto 503-0: Ønsker å leie minibanker (har ikke fått faktura for 2012) 
• Konto 503-1: Budsjetteres med leiebil for både før og under fadderuka 
• Konto 503-2: Går under 503-1. 



 1 

STi-sak 35/11 - Fremtidens 2 

fadderuke på Dragvoll 3 

 4 

Fremtidens fadderuke på Dragvoll 5 

- Prinsipper for fadderuka 6 

”En fadderordning på universitetsnivå må sikre en faglig trygghet og stimulere til 7 
søking og formidling av kunnskap på siden av dens sosiale funksjon. Den sosiale 8 
integrasjonen må skje under trygge omgivelser og ikke konkurrere med eksisterende 9 
tilbud.” 10 

Organisering 11 
 12 
1. Fadderutvalget skal støtte opp under fremveksten av linjeforeninger og 13 

tilrettelegge for de som vil arrangere egen fadderuke.  14 
2. Fadderutvalget har to hovedprinsipper å jobbe etter. Fadderutvalget skal, i 15 

samarbeid med linjeforeningene, arrangere en fadderordning for studenter som 16 
ikke allerede har et eksisterende tilbud under fadderuken. Fadderutvalget har 17 
ansvaret for den overordnede koordineringen av mottaket og gjennomføringen av 18 
de store fellesarrangementene. Fadderutvalget skal aktivt jobbe for egen 19 
nedleggelse ved å overføre ansvar, samt bistå linjeforeninger og studieretninger 20 
med arrangering og gjennomføring av linjespesifikk fadderuke. Fadderutvalgets 21 
størrelse og aktivitetsnivå skal krympes proporsjonalt med overføringen helt til alle 22 
har et tilbud. 23 

 24 
Leder og nestleder av fadderuka velges av Studenttinget i oktober måned året før 25 
Fadderuka starter. Leder konstituerer, i samråd med nestleder, sitt eget styre. 26 
Fadderutvalget disponerer et kontor i perioden 15. Juni – 1. september i 27 
Studenttingets lokaler. 28 
 29 
Fadderutvalget skal tilstrebe en bred og god dialog med aktuelle samarbeidsaktører 30 
både før, under og etter avviklingen av fadderuka. 31 

Kontakt med kommunale aktører skal primært foregå gjennom Trondheim 32 
Studentråd. 33 

Det er viktig at linjeforeningene på Dragvoll og Fadderutvalget utarbeider en god 34 
dialog med hverandre. Hovedfokuset skal være å tilby en best mulig inngang på 35 
studietiden slik at nye studenter skal bli kjent med sitt studie- og fagmiljø.  36 

Fadderutvalget må tidlig i planleggingsfasen gå i dialog med linjeforeningene og 37 
fakultetene HF og SVT for å koordinere mottakelse av nye studenter med den faglige 38 



oppstarten, henholdsvis HumStart og lignende opplegg ved SVT. Fadderuka skal 39 
være et mottaksapparat med kunnskapen i fokus. 40 

Det skal jobbes mot at alle linjeforeninger skal opprette et verv kalt “linjefadder” som 41 
jobber mot fadderuka med fokus på sin linjeforening 42 
 43 
Fadderutvalget skal hvert år utforme en rapport om sitt arbeid. Fadderutvalget har 44 
ansvar for å gjennomføre en god overlapp og kompetanseoverføring med neste års 45 
fadderutvalg. Fadderuka skal være dynamisk og endringsvillig, med fokus på de 46 
prinsipper man kan bli bedre på å følge. 47 
 48 
Økonomi 49 
Studenttinget NTNU fakturerer Studentservice for driftsmidler til fadderuka og foretar 50 
utbetalinger på vegne av fadderutvalget. 51 

Budsjett og regnskap vedtas og godkjennes av Studenttinget NTNU. Budsjettet skal 52 
utformes i samråd med Studenttingets leder og følge fadderukas prinsipper som 53 
beskrevet i dette dokument. Budsjettet skal revideres av Studenttingets arbeidsutvalg 54 
dersom større uforutsette inntekter eller utgifter oppstår, etter anbefaling fra 55 
fadderutvalget. Studenttinget skal orienteres om eventuelle revideringer. 56 

Leder av fadderutvalget er økonomisk ansvarlig for de midlene fadderutvalget 57 
disponerer og skal anvise alle utbetalinger. Nestleder signerer refusjonsbilag som 58 
gjelder utlegg foretatt av leder. 59 

 60 
Et eventuelt overforbruk av fadderukas midler skal dekkes inn over neste års 61 
budsjett. Underforbruk av midler settes av til neste års budsjett. 62 

Leder og nestleder lønnes 225 timer hver etter gjeldende sats for studentassistenter 63 
satt av NTNU. Lønnsutbetalingene foretas av Studentservice. 64 

Omfang 65 
Fadderuka skal primært omfavne studenter tilknyttet fakultetene HF og SVT, men det 66 
skal være åpent for studenter tilknyttet NTNU som ikke har et eksisterende 67 
mottakstilbud. 68 
 69 
Fadderuka skal ha en varighet på minst syv dager etter immatrikulering. Fadderuka 70 
skal ikke gå på bekostning av studiene til de nye studentene. 71 
 72 
Fadderutvalget skal arrangere arrangementer for nye masterstudenter. Denne 73 
gruppen har ofte andre behov enn bachelorstudenter og bør få tilbud som passer 74 
deres studiesituasjon. Disse arrangementene kan være åpne flere eller alle 75 
masterprogrammer, grunnet begrenset antall studenter på enkelte studier. 76 
 77 
Nestleders primære arbeidsoppgave skal være å hjelpe linjeforeninger og potensielle 78 
linjeforeninger med å planlegge og gjennomføre linjespesifikt fadderopplegg. 79 
 80 



Fadderutvalget skal tidlig på våren invitere linjeforeningene til og møtes. Møtet kan 81 
fungere som et forum for utveksling av informasjon, koordinering og forventninger til 82 
hverandre. Dette kan for eksempel være gjennom et seminar. 83 
 84 
Fadderutvalget skal planlegge sin aktivitet på bakgrunn av hva linjeforeningen ønsker 85 
å ha av egen aktivitet. Fadderutvalget Dragvoll skal i dette arbeidet ta ansvar for at 86 
linjeforeningen setter i gang dette arbeidet på et tidlig tidspunkt! Dette kan gjøres 87 
gjennom for eksempel et seminar. 88 
 89 
Linjeforeningskoordinator og ledelsen av fadderutvalget skal jevnlig rapportere til, og 90 
vurderes av, ledelsen av STi om hvordan man har lagt til rette for framveksten av 91 
linjeforeninger som tar ansvar for egen fadderuke. 92 
 93 
Fadderutvalget Dragvoll skal jobbe for å opprette og vedlikeholde et samarbeid 94 
mellom linjeforeningene på Dragvoll og studentrådene HF og SVT. 95 

Det overordnede målet med fadderuka skal være å forberede nye studenter på 96 
studiehverdagen ved NTNU samt å bidra til sosial integrasjon i studiemiljøet. 97 
Ambisjonene for fadderuka bør tilpasses deretter. 98 

Tilgjengelighet 99 
Som prinsipp bør fadderuka favne videst mulig innenfor de begrensninger for omfang 100 
som er beskrevet. Nye studenter skal kunne delta uavhengig av kjønn, alder, 101 
seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og religion. Arrangementer i regi av 102 
fadderuka skal gjenspeile dette og faddere og fadderutvalget må legge til rette for at 103 
alle skal kunne delta. 104 
 105 
Rus 106 
Fadderuka skal ikke forbindes ensidig med fest og fyll. Det skal aldri oppleves som 107 
nødvendig å konsumere alkohol for å kunne delta på fadderuka og det skal alltid 108 
finnes et alternativ til å konsumere alkohol. Arrangementer i regi av fadderuka skal 109 
tilstrebe å ha et alkoholfritt fokus og fadderukas budsjett skal ikke dekke utgifter 110 
knyttet til alkoholholdig drikke. Det er ønskelig at samtlige faddergrupper organiserer 111 
enkelte ”hvite dager”, for å tydeliggjøre dette fokuset. 112 
 113 
Fadderutvalget skal ha ansvar for at alle faddere har et bevisst forhold til studenters 114 
alkoholforbruk.Fadderuka har nulltoleranse for narkotiske stoffer. 115 
 116 
Internasjonale studenter 117 
Internasjonal seksjon skal fortsatt ha hovedansvaret for mottak av internasjonale 118 
studenter, men det bør legges til rette for at disse også skal kunne delta på 119 
arrangementer i regi av fadderuka. Fadderutvalget skal ha et tett samarbeid med 120 
Internasjonal seksjon for å samkjøre planer for mottak av internasjonale studenter. 121 
 122 
 123 
 124 







 
 1 
  

Møtedato: 21.03.2013 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg 
_______________________________________________________________________ 2 
 3 
STi-sak 16/13 Resolusjon til Landsmøte i NSO – Infrastruktur er en forutsetning 4 

for heltidsstudenten 5 
_______________________________________________________________________ 6 
 7 
 8 
Vedlegg 9 
Forslag til resolusjon fra SP 10 
 11 
Forkortelser 12 
STi – Studenttinget NTNU  13 
SP – Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 14 
NSO – Norsk Studentorganisasjon 15 
_______________________________________________________________________ 16 
 17 
 18 
Bakgrunn for saken 19 
Frem mot Landsmøtet til NSO er det vanlig at det fremmes resolusjoner, som er uttalelser 20 
om områder noen synes er viktige. Disse resolusjonene kan fremmes av en person, en 21 
gruppe personer, en institusjon, eller flere institusjoner. SP har skrevet et forslag til en 22 
resolusjon om infrastruktur, med bakgrunn i manglende bevilgninger til infrastruktur i 23 
statsbudsjettene.  24 
 25 

  Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon avholdes en gang i året. NSO har medlemslag 26 
fra hele landet, der både STi og SP er to medlemslag. For at vi skal få gjennomslag i 27 
NSO, gjelder det å få inn de sakene STi mener er viktige, og dette kan gjøres gjennom for 28 
eksempel en resolusjon. Vi sender 21 delegater fra NTNU nedover til Landsmøtet i april. 29 
 30 
Saksbehandlers vurdering 31 
Etter oppfordringer om at vi må gjøre noe mer aktivt fra STi frem mot Landsmøtet til NSO, 32 
ønsker saksbehandler at STi stiller seg bak resolusjonen fra SP, slik at vi sammen kan 33 
stå sterkere når denne skal fremmes på Landsmøtet. Infrastruktur er et viktig område 34 
innenfor høyere utdanning, og det kan virke meningsløst å prate om heltidsstudent, 35 
økonomisk støtte og studentboliger hvis ikke studentene har gode nok vilkår for å ha en 36 
god nok studiehverdag. Arealer til forelesningssaler og lesesalplasser, og utstyr til 37 
laboratorieaktivitet, er eksempler på infrastruktur som det er veldig viktig at er på plass. 38 
 39 
Dersom STi velger å støtte innstillingen i saken, og STi stiller seg bak resolusjonen fra 40 
SP, vil det bli foretatt endringer i ettertid. Vi har ikke jobbet mye med resolusjonen ennå, 41 
men ser på hvordan vi skal få et enda tydeligere og bedre budskap. Saksbehandler 42 
foreslår derfor at arbeidsutvalget, representert ved leder i møte med de andre 43 
studentorganene, får fullmakt til å forandre på resolusjonen slik at den blir best mulig. 44 
Dere må altså bestemme dere for om dere er enige med intensjonen i resolusjonen, og 45 
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 2 
om dette er noe STi skal stille seg bak. Saksbehandler ønsker innspill på temaer som STi 1 
mener bør være en del av en slik resolusjon. 2 
 3 
Arbeidsutvalgets innstilling 4 

• Studenttinget NTNU stiller seg bak SP sin resolusjon ”Infrastruktur er en 5 
forutsetning for heltidsstudenten”.  6 

• Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget fullmakt til å – i samarbeid med SP og 7 
eventuelle andre studentorganer ved andre institusjoner – foreta nødvendige 8 
endringer i resolusjonen frem mot Landsmøtet i NSO 2013. 9 

  

 



 
 

Vedlegg til STi-sak 16/13 Resolusjon til Landsmøte i NSO – Infrastruktur er en forutsetning 1 
for heltidsstudenten 2 

 3 
Infrastruktur er en forutsetning for heltidsstudenten 4 

 5 

Infrastruktur spiller en vital rolle for utdanningskvaliteten. Et campus må ha fysiske 6 

forutsetninger for et godt læringsmiljø. Undervisningslokaler tilpasset studenter og ansattes 7 

behov i form av tilstrekkelig areal og oppdaterte fasiliteter er avgjørende for å drive utdanning 8 

av høy kvalitet. Både undervisningslokaler, velferdstjenester, studentfrivillighet og 9 

selvstudiekapasitet er områder som påvirkes av den samlede infrastrukturen. Dette påvirker i 10 

stor grad kvaliteten på utdanningen som norske studenter tilbys, og er ikke prioritert godt nok 11 

i dag.  12 

 13 

Norge har et stort behov for arbeidskraft og kompetanse i årene som kommer, og antall 14 

studenter vil fortsette å øke kraftig. For å gi utdanningsinstitusjonene muligheter til å utdanne 15 

kompetente kandidater til samfunnet er man avhengig av en infrastruktur som fasiliterer god 16 

læring og moderne arbeidsmetoder for både studenter og ansatte. 17 

 18 

Dårlige midlertidige løsninger preger i stor grad sektoren. Etterslepet på manglende areal og 19 

bygningsmasse blant mange høyere utdanningsinstitusjoner oppleves i dag som kritisk.. 20 

Dette er et forsømt område som må settes på dagsorden og prioriteres for å nå målet om 21 

heltidsstudenten.  22 

 23 

Økt studiestøtte og økt dekningsgrad av studentboliger er svært viktige virkemidler for å få 24 

realisert heltidsstudenten. Samtidig er det viktig at infrastrukturen i norsk høyere utdanning 25 

får et løft slik at det blir mulig å studere på heltid. 26 

 27 

NSO krever: 28 

-Infrastruktur ved høyere utdannings institusjoner må tas på alvor 29 

- Nødvendige tiltak for å sikre god infrastruktur iverksettes nå 30 

- Det må utarbeides gode planer for å sikre tilstrekkelig infrastruktur til å møte det økende 31 

antall studenter i årene som kommer 32 

- Midlertidige løsninger skal i minst mulig grad forringe studiekvaliteten. 33 
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STi-sak 17/13 Valg av faste- og vararepresentanter til Velferdstinget 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
STi – Studenttinget NTNU 
SiT – Studentsamskipnaden i Trondheim 
AU - Arbeidsutvalg 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
I Trondheim har Studenttinget NTNU, Studentparlamentet HiST, Studentrådet DMMH 1 
og Trondheim Juridiske Studenters Forening (TJSF) delegert ansvar for saker 2 
relatert til studenters velferd til Velferdstinget. NTNU har 11 av de 17 3 
representantene som sitter i VT.  4 
 5 
VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), og jobber 6 
for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig måte. VT jobber også 7 
lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike eierorganene, og 8 
bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker vedrørende 9 
velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både høst og vår. 10 
Les mer om hva VT jobber med på www.velferdstinget.no/om-vt/  11 
 12 
Saksbehandlers vurdering 13 
Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 14 
Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 15 
benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 16 
semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i SiT, og de tas 17 
med på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene.  18 
 19 
Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse (leder og nestleder) og tre AU-20 
medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 21 
velferd, bolig og idrett og kafé og service. Disse valgene vil foregå på konstituerende 22 
møte 9. april. 23 
 24 
For å sikre representasjon på alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til 25 
11 faste representanter også velge 14 vararepresentanter. Vararepresentanter kan 26 
suppleres av AU ved behov. 27 
 28 
Arbeidsutvalgets innstilling 29 
Innstiller ikke i personvalg. 30 

13.03.2013  
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