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MØTEINNKALLING 
Studenttingsmøte 10/15 

Dato: 15.10.15 - Møtetid: 17:15 – K5 – Gløshaugen 
Utsendt: 08.10.2015 

 

Til: Arbeidsutvalget 
 Studenttingsrepresentanter med vara 
 Faste observatører 
 
Kopi til: Styret NTNU 
 Administrasjonen NTNU 
 Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
 Studenter i utvalg og tillitsverv 
 Studentmedia 
Saksliste: 
Ref-sak 76/15 STi-møte 08/15 og 09/15* 
Ref-sak 77/15 AU-medlemmene referer kort  
Ref-sak 78/15  Referat Styret 
Ref-sak 79/15 Referat fra Studentråd/allmøter  
Ref-sak 80/15 Ref fra Velferdstinget 
Ref-sak 81/15 Ref fra råd, verv og utvalg  
Ref-sak 82/15 Ref fra SP-HiST og DMMH 
Ref-sak 83/15 Ref fra NSO 
Ref-sak 84/15 Ref fra oppnevninger gjort i AU 
Ref-sak 85/15 Ref fra DION 
 
STi-sak 35/15 Kontroll av oppholdstillatelse* 
STi-sak 36/15 Oppnevning av kandidater til den sentrale klagenemnd* 
STi-sak 37/15 Oppnevning av kandidater til skikkethetsnemnda* 
STi-sak 38/15 Mandatfordeling i Velferdstinget* 
 
 
Eventuelt        

Møtekritikk 
 
Dersom du ikke kan møte, må du melde fra snarest til Studenttinget på  
tlf. 73 59 32 88 / sti@studenttinget.no  
 
 
Jone Valen Trovåg /s/     
Leder       Andreas Noteng /s/ 

Konsulent 
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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 08/15 

 
Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: K5, Gløshaugen 

 
 

Til: Arbeidsutvalget 

 Representanter med vara 

 Faste observatører 

 

Kopi til: Styret NTNU 

 Administrasjonen NTNU 

 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 

 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

 Norsk Studentorganisasjon 

 Studentmedia 

 

Referent: Maria Honerød / Stein Olav Romslo 

 

Tellekorps: Helene Bakkland og Morten Djupdal 
  

Møteleder: Simon Utseth Sandvåg 

 

Til stede:        Representant fra: 

Lars Halvdan Flå IVT 
Trine Rollefsen Næss SVT 
Eivind Rindal SVT 
Maria Skaret AB 
Øistein Søvik IME 
Pål Øien SVT 
Karen Ane F. Skjennum IVT 
Kristian Hovd Sjøli SVT 
Jan Petter Neverdahl DMF 
Siv Haarberg SVT 
Julie Seriana Melhus SVT 
Tord Standnes SVT 
Monika Heggem HF 
Jone Valen Trovåg Leder 
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Maria Honerød Org.-nest 
Yngve M. Hereide Fafo-nest 
Sverre Johann Bjørke IME/AU 
Anne Helene Bakke HF/AU 
Bendik Balstad Deraas IME/AU 

Forfall:  

Fredrik Aronsen HF 
Øistein Søvik IME 
Eirik Myrvoll-Nilsen IME 
Asle Joakim Tomstad IVT 
Per-Dimitri B Sønderland NT 
Eirik Degnes Neerland NT 
Douglas Okafor Chukwuekwe IVT 
Priyadharshini Saptharishi IVT 
Tone Svendsen Endal SVT 

Bakbenken:  

Maiken Vasset Størkersen VT 

Kathrine Bache Nilsberg VT 

Thomas Krogstad Eriksen HiST 

Morten Djupdal HiST 

Helene Bakkland DMMH 

   

Simon Utseth Sandvåg ble godkjent som møteleder. Tellekorps ble Helene og Morten. 

STi-sak 32/15 Endring av reglement 

Antall stemmeberettigede under saken: 17 

2/3-flertall = minst 12 stemmer 

Votering 

De foreslåtte endringene i sakspapirene ble votert over hver for seg. 

Endring § 0 – Definisjoner 

 Enstemmig vedtatt 

Endring § 2 – Sammensetning 

Alternativ 2 med Gjøvik og Ålesund som fakulteter vedtatt mot 1 stemme. 2 

avholdene 

Endring § 4.2 – Sammensetning av arbeidsutvalget 

 Enstemmig vedtatt 

Endring § 4.3 – Arbeidsutvalgets funksjonstid 

 Enstemmig vedtatt 

Endring $ 5.4.1 – Midlertidig valg til arbeidsutvalget 

 Enstemmig vedtatt 
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Redaksjonelle endringer: 

Endre STi til Studenttinget 

 Enstemmig vedtatt 

Endre AU til Arbeidsutvalget 

 Enstemmig vedtatt 

Endre medlemmer til representanter 

 Enstemmig vedtatt 

Endre 25 til 31 der det trengs/justere tall 

 Enstemmig vedtatt 

Endre leder og nestledere til Studenttingets ledelse 

 Enstemmig vedtatt 

Kontrollkomiteen fikk fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer etter nyttår for å rette 

ordlyden i reglementet slik at den stemmer med realitetene etter at fusjonen har trådt i kraft. 

Endringer i reglement må vedtas på to etterfølgende STi-møter, og vedtaket under er 

dermed kun et foreløpig vedtak. 

Foreløpig vedtak 

Reglement for Studenttinget 

NTNU  

Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.  

Siste endring av reglementet ble gjort den 31.09.15.  

§ 0 Definisjoner 

Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke   

Kvalifisert flertall: Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for  

Absolutt Flertall: Mer enn 50% av representantene må stemme for  

Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for  

Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for  

Studenttingets representanter: De 31 representantene som sitter rundt bordet og har 

stemmerett  

Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets representanter på heltid.  

Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved 

Høgskolen i Gjøvik pr. 2015.  
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Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved 

Høgskolen i Ålesund pr. 2015.  

 

§1 Myndighet og oppgaver  

 

§ 1.1 Myndighet  

Studenttinget er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for å 

ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor 

institusjonens styre. 

 

§ 1.2 Oppgaver  

Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er 

viktige for studentene ved NTNU.  

Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og 

fremmer studentene på NTNU sin sak i disse fora.  

Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU 

skal være representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger 

studentrepresentanter.  

 

§ 2 Sammensetning  

§ 2.1 Valgkretser.  

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  

Ved valg til Studenttinget 2016 anses Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og 

hvert av fakultetene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som fakulteter ved NTNU.  

 

§ 2.2 Representanter  

Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én 

representant i Studenttinget. De resterende mandatene fordeles ved Huntington-Hill-

metoden. 

Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet hentes ut 20. september 

inneværende semester.  

 

§ 2.3 Valgmåte og valgperiode  
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Studenttingets representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets.  

Valgperioden følger kalenderåret.  

 

§ 2.4 Utfyllende retningslinjer  

Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til 

Studenttinget i valgreglementet.  

§ 3 Møter  

 

§ 3.1 Rett til å melde saker  

Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der AU ikke er 

saksbehandlere skal være levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der 

saken skal behandles.  

 

§ 3.2 Innkalling  

Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter.  

Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av 

Studenttinget NTNU senest 4 dager før møtedato.  

 

§ 3.3 Vedtaksdyktighet  

Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede.  

 

§ 3.4 Stemmerett  

Studenttingets 31 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har 

stemmerett i alle saker.  

 

§ 3.5 Tale- og forslagsrett  

Alle har talerett på Studenttingets møter.  

Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på Studenttingets 

møter.  

 

§ 3.6 Vedtak  
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Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, 

men hvis en representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan 

stemmes for, mot og avholdende. 

 

§ 3.7 Stemmelikhet   

Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn.  

 

§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring  

Studenttinget-medlemmer, Studenttinget-ledelse og kontrollkomiteen kan for å 

kommentere ett vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere 

hhv. protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet 

heves. 

 

§ 3.9 Møte for lukkede dører   

I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede 

møter. Leder, nestledere, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, 

såfremt ikke Studenttinget aktivt fjerner den. Studenttinget kan også innvilge andre 

møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for lukkede dører.  

 

§ 3.10 Faste Observatører  

Studentrepresentantene i Styret  

En representant fra:  

Alle Studentrådene ved fakultetene  

Velferdstinget  

Studentparlamentet HiST  

Studentrådet DMMH  

NSO   

DION  

Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til  

 

§ 4 Arbeidsutvalget (AU)  

 

§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  
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AU utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 

Studenttingets møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for 

Studenttinget, AUs innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, 

saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker de mener det 

ikke er nødvendig å ta opp med ett fulltallig Studentting.  

 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget består av sju - 7 - representanter på heltid og tre - 3 - på deltid. 

Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være  

Leder  

Nestleder  

Informasjonsansvarlig  

Studentdemokratisk ansvarlig  

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig  

Stedlig leder Ålesund  

Stedlig leder Gjøvik  

 

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være  

Internasjonalt ansvarlig  

Læringsmiljøansvarlig  

Likestillings- og inkluderingsansvarlig  

 

Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige 

studentdemokratiene ved henholdsvis Høgskolen i Gjøvik (NTNU Gjøvik) og 

Høgskolen i Ålesund (NTNU Ålesund).  

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal velges blant Studenttingets representanter.  

 

§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid  

Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett - 1 - år, enten 1.1-31.12 eller 

1.7- 30.6, avhengig av om de velges inn i arbeidsutvalget på høsten eller våren. 

Leder fungerer til ny leder er valgt.  

 

§ 4.4 Stillingsinstruks 



8 
 

 

08.10.2015  
 

AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. 

Endringer i denne vedtas av Studenttinget. 

 

§ 4.5 Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet i Studenttingets arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 

 

§ 4.6 Observatører  

Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe 

annet.  

 

§ 5 Valg i Studenttinget  

 

§ 5.1 Valgbarhet  

Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare.  

§ 5.2 Valgmåte  

Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av Studenttinget-

medlemmene krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på 

følgende måte:  

 prioritet: 1/1 stemme  

 prioritet: 1/2 stemme  

 prioritet: 1/3 stemme  

 OSV  
 

Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges.  

Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene 

velges ved akklamasjon.  

 

§ 5.3 Kjønnsbalanse  

Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer 

til, skal det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av 

likestillingsloven skal det om nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en 

valgomgang.  

 

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget  
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§ 5.4.1 Midlertidig valg til arbeidsutvalget  

Ledelsen ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag under det 

konstituerende møtet til Studenttinget tiltrer Studenttingets ledelse.  

Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund (stedlig studentdemokrati 

Ålesund) og Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik (stedlig studentdemokrati 

Gjøvik) tiltrer Studenttingets ledelse som stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik.  

Under Studenttingets konstituerende møte velges  

 Leder  

 To medlemmer til Studenttingets ledelse   

 Tre deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget  
 

Det gjennomføres tre valg, der stillingene beskrevet i hvert kulepunkt over velges i 

blokk.  

Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget så fort som 

mulig.  

 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 

Dersom noen i Studenttingets arbeidsutvalg trekker seg eller får vedtatt mistillit mot 

seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 

dager etter at vervet ble ledig.  

 

§ 5.5 Stemmelikhet  

Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange 

stemmer.  

Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes 

omvalg. Ved 180 stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste 

møte.  

 

§ 5.6 Funksjonstid   

Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i 

sine verv når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for.  

 

§ 5.7 Blanke stemmer  

Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det 

holdes et omvalg. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også 

denne gangen skal det holdes nytt valg ved neste møte.  
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§ 6 Mistillit 

§ 6.1 Leder og Nestledere  

Studenttinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til 

Studenttingets ledelse.  

§ 6.2 Andre  

Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som 

Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg.  

§ 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse  

Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen.  

Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av 

Studenttinget  

NTNU. 

  

§ 7 Kontrollkomiteen  

§ 7.1 Myndighetsområde  

Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget.  

 

§ 7.2 Oppgaver  

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot 

vedtekter, retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget.  

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  

3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 

forespørsel fra Studenttinget, AU, Leder eller møteleder.  

4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha 

en støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.  

 

§ 8 Utfyllende retningslinjer  

  

§ 8.1 Forretningsorden  

Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av 

Studenttingets møter.  
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§ 8.2 Økonomireglement   

Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske 

driften.  

 

§ 8.3 Valgreglement  

Studenttinget vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg 

til Studenttinget.  

 

§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer  

Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall.  

Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 

uker før møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal 

sendes med innkallingen.  

§ 9 Endring av reglementet 

 

§ 9.1 Ikrafttredelse  

Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende 

møter.  

Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet.  

 

§ 9.2 Innlevering av endringsforslag  

Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det 

første møte  

de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes 

med innkallingen.  

 

§ 10 Oppløsning  

Oppløsning av Studenttinget vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende 

møter, og trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal 

gjøres kjent for Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs 

fakultetet skal komme med en uttalelse. 

STi-sak 33/15 Stillingsinstrukser for 2016 

Antall stemmeberettigede: 17 
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Diskusjonssak. Momentene som kom opp i diskusjonen tas med i det videre arbeidet med 

stillingsinstruksene. 

Prøvevoteringer: 

 Ja Nei 

Skal hovedansvaret til studentdemokratisk ansvarlig være å følge opp 
studentrådene? 

14  

Skal hovedansvaret til informasjonsansvarlig være valg? 7 6 

Er leders ansvar utad mens nestleder internt? 10 5 

Trondheim som arbeidssted for styrerepresentantene? 16 1 

STi-sak 34/15 Studieavgift/Kopinorsaken 

Antall stemmeberettigede: 18 

Forslag 

1: Eivind Rindal (SVT) 

 Studenttinget NTNU mener at en innføring er et brudd på gratisprinsippet 

2: Eivin Rindal (SVT) 

Studenttinget NTNU mener at kopinoravgiften bør dekkes inn av NTNU, og ikke faktureres 

studentene. 

3: Jone Trovåg (Leder) 

Studenttinget NTNU mener at NTNU bør si opp avtalen med Kopinor dersom NTNU ikke 

tar seg råd til å dekke avgiften for studentene. 

Votering 

 For Mot Avholdende 

Forslag 1 Enstemmig   

Forslag 2 Enstemmig   

Forslag 3 15 2 1 

Helheten 15 2 1 

 

Vedtak 

 Studenttinget NTNU mener at en innføring er et brudd på gratisprinsippet. 

 Studenttinget NTNU mener at kopinoravgiften bør dekkes inn av NTNU, og ikke 
faktureres studentene. 

 Studenttinget NTNU mener at NTNU bør si opp avtalen med Kopinor dersom NTNU 
ikke tar seg råd til å dekke avgiften for studentene. 

 

Møtekritikk  

Tatt til etterretning 

 

Jone Trovåg /s/ 

Leder       Maria Honerød /s/ 

       Referent 
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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 09/15 

 
Dato: 01.10.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Totalrommet, Gløshaugen 

 
 

Til: Arbeidsutvalget 

 Representanter med vara 

 Faste observatører 

 

Kopi til: Styret NTNU 

 Administrasjonen NTNU 

 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 

 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

 Norsk Studentorganisasjon 

 Studentmedia 

 

Referent: Andreas Noteng 

 

Tellekorps: Kathrine Bache Nilsberg 
  

Møteleder: Jone Valen Trovåg 

 

Til stede:        Representant fra: 

Maria Skaret AB 
Jan-Petter Neverdal DMF 
Fredrik Aronsen HF 
Eirik Myrvoll-Nilsen IME 
Øistein Søvik IME 
Lars Halvdan Flå IVT 
Karen Ane F. Skjennum IVT 
Eirik D Neerland NT 
Eivind Rindal SVT 
Tord Standnes SVT 
Kristian Hovd Sjøli SVT 
Pål Øien SVT 
Siv Haarberg SVT 
Julie Seriana Melhus SVT 



2 
 

 

08.10.2015  
 

Tone SVT 
Jone Valen Trovåg Leder 
Maria Honerød Org.-nest 
Yngve M. Hereide Fafo-nest 
Sverre Johann Bjørke IME/AU 
Anne Helene Bakke HF/AU 
Bendik Balstad Deraas IME/AU 

Forfall:  

Monika Heggem HF 
Asle Joachim Tomstad IVT 
Douglas Okafor Chukwuekwe IVT 
Priyadharshini Saptharishi IVT 
Per-Dimitri B Sønderland NT 
Trine Rollefsen Næss SVT 

Bakbenken:  

Kathrine Bache Nilsberg VT 

Ingeborg H. Bringsli Samfundet 

   

Jone valen Trovåg ble godkjent som møteleder, Andreas Noteng ble godkjent som referent. 

Tellekorps ble Kathrine Bache Nilsberg. 

STi-sak 32/15 Endring av reglement 

Antall stemmeberettigede under saken: 17 

2/3-flertall = minst 12 stemmer 

Andre gangs behandling 

Votering 

De foreslåtte endringene i sakspapirene ble votert over hver for seg. 

Endringer i reglement må vedtas på to etterfølgende STi-møter, og vedtaket under endelig 

vedtak. 

Endring For Mot 

§ 0 Flertall  

2b Flertall  

3 Flertall  

4 Flertall  

5 Flertall  

6 Flertall  

7 Flertall  

Red1 Flertall  

Red2 Flertall  

Red3 Flertall  

Red4 Flertall  

Red5 Flertall  

Kk fullmakt til red endringer 
etter 1.1. 

flertall  
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Vedtak 

Reglement for Studenttinget 

NTNU  

Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.  

Siste endring av reglementet ble gjort den 01.10.15.  

§ 0 Definisjoner 

Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke   

Kvalifisert flertall: Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for  

Absolutt Flertall: Mer enn 50% av representantene må stemme for  

Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for  

Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for  

Studenttingets representanter: De 31 representantene som sitter rundt bordet og har 

stemmerett  

Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets representanter på heltid.  

Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved 

Høgskolen i Gjøvik pr. 2015.  

Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved 

Høgskolen i Ålesund pr. 2015.  

 

§1 Myndighet og oppgaver  

 

§ 1.1 Myndighet  

Studenttinget er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for å 

ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor 

institusjonens styre. 

 

§ 1.2 Oppgaver  

Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er 

viktige for studentene ved NTNU.  

Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og 

fremmer studentene på NTNU sin sak i disse fora.  
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Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU 

skal være representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger 

studentrepresentanter.  

 

§ 2 Sammensetning  

§ 2.1 Valgkretser.  

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  

Ved valg til Studenttinget 2016 anses Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og 

hvert av fakultetene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som fakulteter ved NTNU.  

 

§ 2.2 Representanter  

Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én 

representant i Studenttinget. De resterende mandatene fordeles ved Huntington-Hill-

metoden. 

Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet hentes ut 20. september 

inneværende semester.  

 

§ 2.3 Valgmåte og valgperiode  

Studenttingets representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets.  

Valgperioden følger kalenderåret.  

 

§ 2.4 Utfyllende retningslinjer  

Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til 

Studenttinget i valgreglementet.  

§ 3 Møter  

 

§ 3.1 Rett til å melde saker  

Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der AU ikke er 

saksbehandlere skal være levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der 

saken skal behandles.  

 

§ 3.2 Innkalling  
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Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter.  

Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av 

Studenttinget NTNU senest 4 dager før møtedato.  

 

§ 3.3 Vedtaksdyktighet  

Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede.  

 

§ 3.4 Stemmerett  

Studenttingets 31 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har 

stemmerett i alle saker.  

 

§ 3.5 Tale- og forslagsrett  

Alle har talerett på Studenttingets møter.  

Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på Studenttingets 

møter.  

 

§ 3.6 Vedtak  

Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, 

men hvis en representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan 

stemmes for, mot og avholdende. 

 

§ 3.7 Stemmelikhet   

Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn.  

 

§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring  

Studenttinget-medlemmer, Studenttinget-ledelse og kontrollkomiteen kan for å 

kommentere ett vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere 

hhv. protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet 

heves. 

 

§ 3.9 Møte for lukkede dører   

I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede 

møter. Leder, nestledere, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, 



6 
 

 

08.10.2015  
 

såfremt ikke Studenttinget aktivt fjerner den. Studenttinget kan også innvilge andre 

møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for lukkede dører.  

 

§ 3.10 Faste Observatører  

Studentrepresentantene i Styret  

En representant fra:  

Alle Studentrådene ved fakultetene  

Velferdstinget  

Studentparlamentet HiST  

Studentrådet DMMH  

NSO   

DION  

Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til  

 

§ 4 Arbeidsutvalget (AU)  

 

§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  

AU utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 

Studenttingets møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for 

Studenttinget, AUs innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, 

saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker de mener det 

ikke er nødvendig å ta opp med ett fulltallig Studentting.  

 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget består av sju - 7 - representanter på heltid og tre - 3 - på deltid. 

Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være  

Leder  

Nestleder  

Informasjonsansvarlig  

Studentdemokratisk ansvarlig  

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig  

Stedlig leder Ålesund  
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Stedlig leder Gjøvik  

 

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være  

Internasjonalt ansvarlig  

Læringsmiljøansvarlig  

Likestillings- og inkluderingsansvarlig  

 

Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige 

studentdemokratiene ved henholdsvis Høgskolen i Gjøvik (NTNU Gjøvik) og 

Høgskolen i Ålesund (NTNU Ålesund).  

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal velges blant Studenttingets representanter.  

 

§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid  

Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett - 1 - år, enten 1.1-31.12 eller 

1.7- 30.6, avhengig av om de velges inn i arbeidsutvalget på høsten eller våren. 

Leder fungerer til ny leder er valgt.  

 

§ 4.4 Stillingsinstruks 

AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. 

Endringer i denne vedtas av Studenttinget. 

 

§ 4.5 Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet i Studenttingets arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 

 

§ 4.6 Observatører  

Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe 

annet.  

 

§ 5 Valg i Studenttinget  

 

§ 5.1 Valgbarhet  

Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare.  
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§ 5.2 Valgmåte  

Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av Studenttinget-

medlemmene krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på 

følgende måte:  

 prioritet: 1/1 stemme  

 prioritet: 1/2 stemme  

 prioritet: 1/3 stemme  

 OSV  
 

Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges.  

Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene 

velges ved akklamasjon.  

 

§ 5.3 Kjønnsbalanse  

Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer 

til, skal det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av 

likestillingsloven skal det om nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en 

valgomgang.  

 

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget  

§ 5.4.1 Midlertidig valg til arbeidsutvalget  

Ledelsen ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag under det 

konstituerende møtet til Studenttinget tiltrer Studenttingets ledelse.  

Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund (stedlig studentdemokrati 

Ålesund) og Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik (stedlig studentdemokrati 

Gjøvik) tiltrer Studenttingets ledelse som stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik.  

Under Studenttingets konstituerende møte velges  

 Leder  

 To medlemmer til Studenttingets ledelse   

 Tre deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget  
 

Det gjennomføres tre valg, der stillingene beskrevet i hvert kulepunkt over velges i 

blokk.  

Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget så fort som 

mulig.  

 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 
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Dersom noen i Studenttingets arbeidsutvalg trekker seg eller får vedtatt mistillit mot 

seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 

dager etter at vervet ble ledig.  

 

§ 5.5 Stemmelikhet  

Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange 

stemmer.  

Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes 

omvalg. Ved 180 stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste 

møte.  

 

§ 5.6 Funksjonstid   

Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i 

sine verv når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for.  

 

§ 5.7 Blanke stemmer  

Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det 

holdes et omvalg. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også 

denne gangen skal det holdes nytt valg ved neste møte.  

 

§ 6 Mistillit 

§ 6.1 Leder og Nestledere  

Studenttinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til 

Studenttingets ledelse.  

§ 6.2 Andre  

Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som 

Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg.  

§ 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse  

Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen.  

Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av 

Studenttinget  

NTNU. 

  

§ 7 Kontrollkomiteen  
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§ 7.1 Myndighetsområde  

Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget.  

 

§ 7.2 Oppgaver  

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot 

vedtekter, retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget.  

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  

3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 

forespørsel fra Studenttinget, AU, Leder eller møteleder.  

4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha 

en støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.  

 

§ 8 Utfyllende retningslinjer  

  

§ 8.1 Forretningsorden  

Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av 

Studenttingets møter.  

 

§ 8.2 Økonomireglement   

Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske 

driften.  

 

§ 8.3 Valgreglement  

Studenttinget vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg 

til Studenttinget.  

 

§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer  

Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall.  

Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 

uker før møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal 

sendes med innkallingen.  

§ 9 Endring av reglementet 
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§ 9.1 Ikrafttredelse  

Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende 

møter.  

Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet.  

 

§ 9.2 Innlevering av endringsforslag  

Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det 

første møte  

de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes 

med innkallingen.  

 

§ 10 Oppløsning  

Oppløsning av Studenttinget vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende 

møter, og trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal 

gjøres kjent for Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs 

fakultetet skal komme med en uttalelse. 

Eventuelt 

(17:22) 

Maria: Stand. De som ikke setter seg opp selv ila. uka blir plassert. 

Møtekritikk  

Tatt til etterretning 

 

Kl. 17:27 Møtet hevet! 

 

Jone Trovåg /s/ 

Leder       Andreas Noteng /s/ 

       Referent 
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 34 
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har lovlig opphold. Det er heller ingen kontroll av om studentene har lovlig opphold. 38 
Det har vært tilfeller der personer uten oppholdstillatelse har tatt høyere utdanning i 39 
Norge.  40 

Studenttinget antar KD sikter til Maria Amelie-saken som ble en stor og kontroversiell 41 
debatt i Norge i  2011, da Amelie, uten oppholdstillatelse, tok en mastergrad i STS 42 
samt bachelor i sosialantropologi ved NTNU.  43 
 44 
Forslaget vil pålegge universitetene å undersøke om den utenlandske studenten har 45 
fått innvilget opphold før utdannelsesinstitusjonen gir søkeren tilbud om studieplass.  46 
 47 
Advokatforeningen har advart mot at universiteter og høgskoler i Norge skal drive 48 
”innvandringskontroll”, og uttaler følgende til universitetsavisen til UiB På Høyden: 49 
 50 

Dette må dreie seg om en liten gruppe individer, siden opptak til høyere 51 
utdanning krever både gode norskkunnskaper og studiekompetanse. 52 
Innvandringskontrollen bør føres av utlendingsmyndighetene, mener 53 
Advokatforeningen.  (Monsen, 2015)  54 
 55 

KD har avsluttet sin høringsrunde, og flere av universitetene (UiT, UiB og UiO samt 56 
NTNU) støtter forslaget om oppholdstillatelse for studenter ved norske 57 
utdannelsesinstitusjoner, men flere sier seg uenige i at de skal sjekke studenters 58 
oppholdstillatelse.  59 
 60 
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foreslåtte plikten fra KD. HiÅ påpeker at de trenger hjelp til å sjekke 63 
oppholdstillatelse, og ser oppgaven som krevende.  64 
 65 
I NTNUs høringssvar heter det følgende: ”Vi støtter forslaget om at det skal stilles 66 
krav til lovlig opphold for å få studierett.”  67 
 68 
Kravet fra KD stiller videre krav om å kontrollere oppholdstillatelse underveis i studiet 69 
også.  70 
 71 
Ytterligere høringssvar og informasjon kan leses på: 72 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-av-universitets-73 
-og-hoyskoleloven/id2405076/  74 
 75 
Saksbehandlers vurdering 76 
Saksbehandler ser forslaget som problematisk. Det vil pålegge UH-sektoren langt 77 
mer byråkratisk arbeid og påta seg oppgaver som tradisjonelt sett har vært lagt til 78 
UDI eller andre statlige myndigheter.  79 
 80 
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 84 
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 3 

STi-sak 36/15     Oppnevning av kandidater til den sentrale klagenemd 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Vedlegg 8 

Vedlegg 1 - Arbeidsgruppen for studentdemokrati sin innstilling 9 

Vedlegg 2 – Brev om oppnevning til Klagenemnda ved NTNU 10 

 11 

 12 

Forkortelser 13 

_______________________________________________________________________ 14 

 15 

 16 

Bakgrunn for saken 17 

NTNU, HiST, HiG og HiÅ slår seg sammen til en institusjon fra 01.01.16. Dette 18 

innebærer at det må velges én klagenemnd for hele NTNU. Alle studenter er 19 

valgbare 20 

 21 

Den sentrale klagenemnd møtes en gang i måneden og alle møter vil foregå i 22 

Trondheim. Det tillates ikke møter over videolink. 23 

 24 

Vervet godgjøres med timelønn per arbeidstime og funksjonstiden er 01.01.16 – 25 

31.07.16. Studentrepresentantene velges av styret etter forslag fra Studenttinget det 26 

skal velges to studenter med to vara. 27 

 28 

 29 

Saksbehandlers vurdering 30 

Grunnet den pågående fusjonen finnes det ikke enda ett demokratisk organ som 31 

representer alle studentene. Da fristen for innspill er satt til 20. oktober rekker man 32 

heller ikke å velge i det nye Studenttinget. Arbeidsutvalget foreslår derfor at 33 

Arbeidsgruppen for studentdemokrati, som består av representanter for alle 34 

studentdemokratiene, innstiller på kandidater og at alle studentdemokrati deretter 35 

kommer med innspill til styret. Fristen for å bli vurdert av gruppen er satt til 11. 36 

oktober med behandling mandag 12. oktober på arbeidsgruppens møte i Gjøvik. 37 

Etter saksbehandlers vurdering er dette den mest demokratiske måten å 38 

gjennomføre valget på som sikrer at alle blir hørt. Saksbehandler anbefaler 39 

studenttinget å vedta arbeidsgruppens innstilling. 40 

 41 

Innstillingen ettersendes så snart arbeidsgruppen får den ferdigstilt. 42 

 43 
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 44 

Arbeidsutvalgets innstilling 45 

 46 

Studenttinget vedtar arbeidsgruppen for studentdemokrati sin innstilling 47 
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Forslag på medlemmer i klagenemnda ved NTNU 

NTNU, HiST, HiG og HiÅ fusjoneres fra 1. januar 2016. Det skal opprettes ei klagenemnd 

for det fusjonerte NTNU med funksjonsdato fra 1. januar 2016. Nemndas sammensetning 

vedtas i NTNUs styremøte i november 2015.  

 

Klagenemnd opprettes med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 5-1 
§ 5-1.Klagenemnd og særskilte nasjonale klageorgan 

(1) Universiteter og høyskoler skal opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, 

etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene. 

(2) Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal 

fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved 

institusjonen. To av medlemmene skal være studenter. 

(3) Representanter for institusjonens eier eller medlem av institusjonens styre kan ikke være medlem av 

klagenemnda. 

(4) Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. 

(5) Klagenemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages. 

(6) Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingen i klagesaker. 

(7) Departementet kan opprette særskilte nasjonale klageorgan som skal behandle klager over enkeltvedtak for 

bestemte områder og over avgjørelser etter offentleglova. 

Det fremgår av lovverket at det ikke er anledning til å ha flere enn ei klagenemnd for en 

institusjon. Det er videre ikke anledning til å utvide medlemstallet i klagenemnda. 

 Institusjonene bes om å foreslå medlemmer fra de ansatte til NTNUs 

klagenemnd. Foreslåtte medlemmer skal være fast ansatt ved institusjonen.  

 Studentorganene bes om å foreslå medlemmer fra studentene til NTNUs 

klagenemnd. 

Leder og varamedlem for leder er eksterne og foreslås av rektor.  

 

Klagenemndene ved de fire institusjonene består pr dato av medlemmer med tung kompetanse 

i klagenemndsarbeid. Det vil være svært positivt for NTNU om denne kompetansen ble bragt 

videre inn i den nye klagenemnda. 

 

Klagenemndas arbeid vil være svært omfattende og krever god innsikt i de faglige prosessene 

ved institusjonen. Det er dog ikke et krav for medlemmene å inneha juridisk kompetanse.  

 

Sammensetningen av klagenemnda gjøres med hensyn til balanse mellom de ulike fagmiljø 

ved NTNU og til geografisk fordeling. Alle varamedlemmene vil anmodes om å delta på 

møtene ved anledning. Det skal være kjønnsbalanse i nemnda jf. likestillingsloven § 13. 

 

KST
TRONDHEIM

mailto:postmottak@hist.no
http://www.hist.no/
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Klagenemndas møter vil i all hovedsak avholdes i Trondheim. Alle deltagere må være fysisk 

til stede, deltagelse via skype eller ordinær telefon vil ikke godkjennes. Møtefrekvensen blir 

med ett møte pr måned. 

 

Funksjonsperiode for klagenemnda vil være tre år. Første opprettede klagenemnd har 

funksjonsperiode 01.01.2016 – 31.07.2018 for de leder / nestleder og for de ansatte og 01.01.-

31.07.2016 for studentene. 

 

Forslag på medlemmer sendes pr epost til seniorrådgiver Olve Hølaas ved HiST på 

olve.holaas@hist.no innen 20. oktober 2015. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Gunnar Bendheim 

studiedirektør 

HiST 
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Studentparlamentet 

ved Høgskolen i 

Ålesund 
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           Postboks 191 2802 GJØVIK 

Studenttinget NTNU            Alfred Getz vei 3 7034 TRONDHEIM 

Studentparlamentet 
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Møtedato: 15.10.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 37/15     Oppnevning av kandidater til Skikkethetsnemnda 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Vedlegg 8 
Vedlegg 1 - Arbeidsgruppen for studentdemokrati sin innstilling 9 

Vedlegg 2 – Brev om oppnevning til Skikkethetsnemnda ved NTNU 10 

 11 

 12 

Forkortelser 13 

_______________________________________________________________________ 14 

 15 

 16 

Bakgrunn for saken 17 
NTNU, HiST, HiG og HiÅ slår seg sammen til en institusjon fra 01.01.16. Dette innebærer at 18 

det må velges én Skikkethetsnemd for hele NTNU. Alle studenter som går en utdanning som 19 

omfattes av skikkethetsvudering er valgbare. 20 

 21 

Skikkethetsnemda møtes ved behov og består av to representanter fra praksisfeltet, to 22 

faglærere og faglige ledere, en ekstern representant med juridisk embetseksamen samt to 23 

studentrepresentanter. Møtene vil foregå i Trondheim og det tillates ikke deltagelse over 24 

videolink. 25 

 26 

Vervet godgjøres med timelønn per arbeidstime og funksjonstiden er ett år. 27 

Studentrepresentantene velges av styret etter forslag fra Studenttinget. 28 

 29 

 30 

Saksbehandlers vurdering 31 
Grunnet den pågående fusjonen finnes det ikke enda ett demokratisk organ som representer 32 

alle studentene. Da fristen for innspill er satt til 20. oktober rekker man heller ikke å velge i 33 

det nye Studenttinget. Arbeidsutvalget foreslår derfor at Arbeidsgruppen for 34 

studentdemokrati, som består av representanter for alle studentdemokratiene, innstiller på 35 

kandidater og at alle studentdemokrati deretter kommer med innspill til styret. Fristen for å bli 36 

vurdert av gruppen er satt til 11. oktober med behandling mandag 12. oktober på 37 

arbeidsgruppens møte i Gjøvik. Etter saksbehandlers vurdering er dette den mest 38 

demokratiske måten å gjennomføre valget på som sikrer at alle blir hørt. Saksbehandler 39 

anbefaler studenttinget å vedta arbeidsgruppens innstilling. 40 

 41 

Innstillingen ettersendes så snart arbeidsgruppen får den ferdigstilt. 42 

 43 
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Arbeidsutvalgets innstilling 45 
Studenttinget vedtar arbeidsgruppen for studentdemokrati sin innstilling 46 
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Rektor Dato
11.08.2015 2015/11738AMS

Notat

NTNU: Det medisinske fakultet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Studenttinget NTNU

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund

Til:

Kopi til:

Rektor v/prorektor for utdanning Berit KjeldstadFra:

Signatur

Forslag på medlemmer i skikkethetsnemnda ved NTNU og
institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen

Skikkethetsnemnd
NTNU, HiST, HiG og HiÅ slås sammen til en institusjon fra 1. januar 2016. Dette innebærer at det
blir en skikkethetsnemnd, og det skal oppnevnes medlemmer for perioden 01.01.16-31.12.18.
Studentmedlemmene oppnevnes for ett år i gangen. Nemnda skal settes sammen slik at den
tilfredsstiller kravene til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, at det er
kjønnsbalanse, og at ulike utdanninger og institusjoner er representert.

Skikkethetsvurdering skal foretas i lærer-, og helse- og sosialfagutdanningene. Institusjonen skal
oppnevne en ansatt som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Dersom det er tvil om en
student er skikket for yrket, skal tvil meldes til institusjonsansvarlig. Institusjonsansvarlig skal da
sørge for at studenten får en vurderingssamtale og utvidet veiledning. Dersom den utvidede
veiledningen ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal saken fremmes
for skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda gir en innstilling til klagenemnda om hvorvidt studenten
er skikket eller ikke for yrket og om studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle
utdanningen.

Tidligere medlem av skikkethetsnemnda kan oppnevnes på nytt. Det skal ikke oppnevnes
varamedlemmer, og det kreves at minst to tredjedeler av nemndas medlemmer er tilstede ved
saksbehandlingen. Nemndas møter vil bli avholdt i Trondheim. Medlemmene skal være fysisk
tilstede i møtet. Deltakelse kan ikke skje via skype eller videokonferanse. Medlemmene skal
oppnevnes av NTNUs styre.

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 8B0
E-post:
postmottok@adm.ntnu.no

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1

http://www.ntnu.no/administrasjon Gløshaugen

Telefon
+ 47 7359 8011

Saksbehandler
Anne Marie Snekvik

Tlf: +47 73 59 52 94

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

+ 47 7359 80 90
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Dato Referanse

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.08.2015

Skikkethetsnemnda skal bestå av:
-en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller
sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon
-en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende
funksjon
-to representanter fra praksisfeltet
-to faglærere
-to studentrepresentanter
-en ekstern representant med juridisk embetseksamen

Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder.

Vi ber om forslag på leder og medlemmer innen 20. oktober 2015. Forslaget sendes NTNU
v/rektor. Vi ber om at det sies litt om bakgrunnen til den som foreslås, at det gis en kort begrunnelse
for hvorfor vedkommende foreslås samt at det foreslås medlemmer av begge kjønn. Forslag til
ekstern representant ivaretas av fellesadministrasjonen.

*

Institusjonsansvarlig
Hvis det er tvil om en student er skikket for yrket, meldes dette til institusjonsansvarlig for
skikkethetsvurderingen. Ved tvilmelding skal institusjonsansvarlig sørge for at studenten får en
vurderingssamtale og utvidet veiledning. Dersom den utvidede veiledningen ikke medfører den
nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for
skikkethetsnemnda.

I styresaken vil det bli foreslått at rektor får fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlig for
skikkethetsvurderingen. Etter gjeldende forskrift skal det oppnevnes kun en institusjonsansvarlig,
men Kunnskapsdepartementet har foreslått at forskriften endres slik at det kan oppnevnes flere og at
det i tillegg kan oppnevnes stedfortreder. Foreløpig er ikke disse endringene på plass.

Vi ber om forslag på institusjonsansvarlig innen samme frist som for medlemmer i
skikkethetsnemnda. Vi ber alle institusjonene komme med forslag både på institusjonsansvarlig og
stedfortreder slik at vi kan ha mulighet for å oppnevne flere hvis forskriften blir endret.
Institusjonsansvarlig som har denne rollen i dag kan foreslås på nytt.

Studentmedlemmer
Studentmedlemmer oppnevnes for ett år i gangen. Studenttinget ved NTNU bes om å komme med
forslag på studentmedlemmer. Vi ber om at det foreslås en av hvert kjønn og at det gis en kort
begrunnelse for forslaget samt sies litt om vedkommendes bakgrunn. Vi ber Studenttinget
koordinere dette med studentorganene ved de andre institusjonene. Forslag sendes rektor innen 20.
oktober 2015.



 

08.10.2015  
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Møtedato: 15.10.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 38/15     Mandatfordeling i Velferdstinget 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Vedlegg 8 

Vedlegg 1 Organisering av studentvelferdsdemokratiet 9 

 10 

Forkortelser 11 

AU – Arbeidsutvalg 12 

_______________________________________________________________________ 13 

 14 

 15 

Bakgrunn for saken 16 

Den forestående samskipnadsfusjonen gjør det nødvendig å se på 17 

sammensetningen i Velferstinget med tanke på at byene Ålesund og Gjøvik vil inngå 18 

i SiT. 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Det er foreslått at NTNU får 12 mandater, samt at byene Ålesund og Gjøvik får en 22 

plass i AU hver. Denne AU-stillingen vil ha ansvar for å leder ett velferdsråd lokalt der 23 

også fagskolene skal delta. 24 

 25 

Nye mandatfordelingen vil ikke tre i kraft før neste valgmøte til Velferdstinget, de 26 

foreslåtte AU-stillingene vil derimot tre i kraft så snart som mulig så det er viktig at 27 

Studenttinget tar ett standpunkt i saken. 28 

 29 

Saksbehandlers innstilling 30 

 Studenttinget NTNU velger 12 mandater til Velferdstinget. 31 

 Studenttinget støtter forslaget om utvidelse av Velferdstingets AU til Gjøvik og 32 

Ålesund. 33 

 Arbeidsutvalget får fullmakt til å vedta endelig mandatfordeling i tråd med punkt en 34 

og to. 35 

c3 NTNU
STUDENTTINGET
- studentens stemme
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om utstedelse, størrelse, tvangsgrunnlag, forfall og overprøving av overtredelsesgebyr etter 
universitets- og høyskoleloven i forskrift.  
 
På bakgrunn av dette foreslår departementet derfor å endre universitets- og høyskoleloven  
§ 3-2 slik at tildeling eller bruk av tittel i strid med loven kan sanksjoneres med et 
overtredelsesgebyr utstedt av departementet. Videre foreslås det å endre § 7-2, slik at bruk av 
vernet institusjonsbetegnelse i strid med loven kan sanksjoneres ved et overtredelsesgebyr 
utstedt av departementet.  
 
Forslaget innebærer ingen endring i beskyttelsen av titler og institusjonsbetegnelsen i §§ 3-2 
og 7-2, men kun den endring at det ved ulovlig bruk av tittel og institusjonsbetegnelse kan 
utstedes overtredelsesgebyr i stedet for bot.  
 
§ 3-2 sjette ledd skal lyde: 
(6)  Den som forsettelig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel, alene eller som en del 
av en annen tittel, uten å ha rett til dette etter første eller fjerde ledd i denne bestemmelse, eller 
i strid med forbud gitt i medhold av femte ledd, kan ilegges overtredelsesgebyr av 
departementet. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om 
overtredelsesgebyret.  
 
§ 7-2 sjette ledd skal lyde:  
(6)  Den som forsettelig eller uaktsomt bruker en vernet institusjonsbestemmelse i strid 
med denne bestemmelse, kan ilegges overtredelsesgebyr av departementet. Departementet kan 
i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om overtredelsesgebyret.  
 
 
4. Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett 

 
4.1 Bakgrunn for forslaget 
Som følge av økt internasjonalisering og økt studentmobilitet blir det stadig flere utenlandske 
studenter ved norske læresteder. Alle utlendinger som ikke kommer fra EU/EØS-området, og 
som ønsker å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, må ha oppholdstillatelse. Dette 
gjelder også studenter, som kan søke om en egen oppholdstillatelse for studenter. 
 
I universitets- og høyskoleloven er det i dag ikke noe vilkår for studierett at en student har 
lovlig opphold. Det er heller ingen kontroll av om studentene har lovlig opphold. Det har vært 
tilfeller der personer uten oppholdstillatelse har tatt høyere utdanning i Norge.   
 
Stortinget behandlet våren 2014 Prop. 68 L (2013-2014) om endringer i opplæringslova. 
Proposisjonen inneholdt blant annet forslag om lovfesting av rett til opplæring for ungdom 
som søker om oppholdstillatelse. Under behandlingen hadde KUF-komiteens medlemmer fra 
Høyre og Fremskrittspartiet blant annet følgende merknad:  
”Disse medlemmer vil understreke behovet for streng lovgivning på området. Disse 
medlemmer vil vise til at man i universitets- og høyskolesektoren ikke er bundet av kravet om 
lovlig opphold. Universiteter og høyskoler kan av den grunn la personer med ulovlig opphold 
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i Norge ta undervisning. Disse medlemmer vil be regjeringen følge opp dette på egnet måte, 
slik at bare dem med lovlig opphold får rett til undervisning”. 
 
4.2 Gjeldende rett 
I dag er det et vilkår for rett til videregående opplæring at søkerne har lovlig opphold i Norge. 
Det er også et vilkår for rett til utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse at eleven eller 
studenten har lovlig opphold. 
 
I dag må studenter hjemmehørende i land utenfor EØS/EU først søke om opptak til utdanning 
fra hjemlandet. De som får opptak til en høyere utdanningsinstitusjon må deretter søke UDI 
om opphold i Norge. Ifølge UDI var det i 2013 ca. 3500 vedtak om søknader om 
studietillatelse. Av disse var 111 avslag. På post doc-nivå var det 159 innvilgelse og ett 
avslag. Det kreves ikke oppholdstillatelse for å studere inntil tre måneder i Norge, jf. 
utlendingsloven § 55 andre ledd.  
 
For å få innvilget opphold til studier må man som hovedregel først ha fått tilsagn om 
studieplass ved en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon. Etter å ha fått tilsagn om 
studieplass søker studenten UDI om oppholdstillatelse. Med denne søknaden skal det blant 
annet  ligge ved en bekreftelse på studieplass.  
 
Studenter som får oppholdstillatelse på grunnlag av opptak til høyere utdanning, får normalt 
dette for ett år av gangen. Departementet har fått opplyst at institusjonene kan bli kontaktet av 
UDI og bedt om å kontrollere studentenes fremdrift, for slik å sjekke at studentene faktisk 
studerer før UDI gir fornyet oppholdstillatelse. 
 
Personer med ulike former for midlertidig opphold i Norge kan som hovedregel søke opptak 
til studier fra Norge. Søkere som har norsk personnummer eller D-nummer (D-nummer er et 
identifikasjonsnummer som gis til alle personer som er i Norge i mindre enn 6 måneder) 
bruker dette. For søkere som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer er det utviklet 
alternative løsninger. Ved søknad gjennom Samordna opptak (SO) tildeles et 
erstatningsnummer til søker som benyttes i opptaksprosessen. Ved lokal søknad via 
Søknadsweb benyttes bare fødselsdato. For søkere som får tilbud om studieplass utstedes 
erstatningsnummer av SO.   
 
Departementet har undersøkt med enkelte institusjoner hvorvidt de har en praksis for å følge 
med på om studentene får oppholdstillatelse av UDI. Departementet har fått opplyst at det 
ikke er rutiner for å sjekke hva som skjer med oppholdssøknadene til studenter som har fått 
opptak. Ofte får institusjonen kun kjennskap til avslag fordi studenter ber om hjelp til å klage 
på avslag om opphold. Det er heller ingen rutiner for samhandling mellom UDI og 
utdanningsinstitusjonene om kontroll av oppholdstillatelser. 
 
4.3 Departementets vurdering og forslag 
Universitets- og høyskoleloven § 3-6 gir departementet hjemmel til å gi forskrift om opptak 
hvor det blant annet kan fastsettes at enkelte utdanninger er unntatt fra kravet om generell 
studiekompetanse og spesielle opptakskrav for enkelte utdanninger. Etter departementets 
vurdering gir universitets- og høyskoleloven § 3-6 ikke hjemmel til å innføre et krav om at 
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studenter må ha lovlig opphold for å få studierett. Departementet mener derfor at en regel om 
krav om lovlig opphold for å få studierett må lovfestes i universitets- og høyskoleloven.  
 
Med studierett menes rett til å få opptak ved en utdanningsinstitusjon, og derved få rett til å 
følge lukkede forlesninger, kurs og seminarer og til å gå opp til eksamen.  
 
Når har en student lovlig opphold 
De klare tilfellene av personer som har lovlig opphold i Norge, er personer som kan oppholde 
seg her i landet uten visum og personer som har fått innvilge visum eller oppholdstillatelse av 
utlendingsmyndighetene, gitt at de oppholder seg her i henhold til gjeldende regelverk og 
enkeltvedtak. Utlendinger som har rett til å søke om oppholdstillatelse fra Norge, har lovlig 
opphold i landet mens søknaden er til behandling. 
 
De studentene som oppholder seg i landet og som har rett til å søke oppholdstillatelse fra 
Norge, skal beholde sin studierett inntil saken er endelig avgjort. 
 
Den som får endelig vedtak om avslag på søknader om oppholdstillatelse har plikt til å 
innrette seg etter vedtaket. Dette vil normalt bety at de må forlate riket. Når det foreligger 
vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, fastsetter utlendingsmyndighetene en 
frist for utreise. Oppholdet er lovlig inntil dato for fastsatt utreisefrist. De som oppholder seg i 
landet etter fastsatt utreisefrist vil tape studieretten.  
 
Klageadgang 
Ved å fastslå at det er et vilkår for studierett at studenten har lovlig opphold, vil studieretten 
falle bort dersom vilkåret ikke er oppfylt.  
 
Utdanningsinstitusjonens vedtak om å trekke tilbake studieretten hvis studenten ikke får 
oppholdstillatelse er et enkeltvedtak som kan påklages til institusjonens klagenemnd, jf. 
universitets- og høyskoleloven § 5-1. Disse vedtakene vil være direkte avledet av 
utlendingsmyndighetenes vedtak. Klagenemnden kan ta stilling til om 
utdanningsinstitusjonens saksbehandling er korrekt om vedtaket bygger på korrekt faktisk 
grunnlag, at studenten har fått endelig avslag på oppholdstillatelse, men de kan ikke 
overprøve utlendingsmyndighetenes vedtak om at søknad om oppholdstillatelse er avslått.  
 
Departementet mener denne typen vedtak ikke kan sidestilles med vedtak om utestenging 
hjemlet i universitets- og høyskoleloven §§ 4-8, 4-9 og 4-10 og mener derfor at det ikke skal 
lovfestes en rett til å få dekket utgifter til advokat. Utlendinger kan imidlertid få dekket 
utgifter til advokatbistand hvis kravene til fri rettshjelp er oppfylt. 
 
Håndheving og systemer for kontroll  
Det er utlendingsmyndighetene som innvilger oppholdstillatelser og som avslår søknader om 
oppholdstillatelse. Forslaget til ny bestemmelse innebærer ikke at dette ansvaret overføres til 
utdanningsinstitusjonene. Dersom en utdanningsinstitusjon er i tvil om en student har lovlig 
opphold, må institusjonen selv ta kontakt med utlendingsmyndighetene for å få en avklaring. 
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Departementet mener at det er viktig å finne en rutine for kontroll av oppholdstillatelse som 
ikke pålegger institusjonene vesentlig administrativt merarbeid . Etter vår vurdering er det 
tilstrekkelig for å sikre håndheving av regelen at utdanningsinstitusjonene foretar regelmessig 
sjekk av status for opphold gjennom automatiske spørringer til UDIs informasjonsregister.  
 
UDI har en database over personer med utenlandsk opprinnelse som av ulike grunner har søkt 
om opphold i Norge. I dag kan blant annet Arbeidstilsynet sjekke identitetskort opp mot UDI 
sine lister via automatiske spørringer mellom de to myndighetenes registre. Også UDI og 
Lånekassen utveksler elektronisk informasjon.  
 
Personopplysningsloven § 8 bestemmer at det må foreligge et behandlingsgrunnlag før 
personopplysninger kan behandles. Dette omfatter innhenting av personopplysninger som 
trengs i saksbehandling. Aktuelle behandlingsgrunnlag etter lovbestemmelsen er samtykke, 
lovhjemmel eller at behandlingen anses nødvendig av nærmere bestemte årsaker. 
Departementet mener at i denne saken må lovhjemmel være behandlingsgrunnlaget. Slik kan 
det etableres en løsning med spørringer fra utdanningsinstitusjonene som bruker det felles 
studieadministrative systemet FS og UDIs register. I tillegg til kravene til behandlings-
grunnlag i personopplysningsloven § 8, stilles det ytterligere krav til behandlingen i 
personopplysningslovens § 11. Det stilles blant annet krav om at personopplysningene bare 
skal brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges 
virksomhet, at de skal være tilstrekkelige og relevante, og det settes begrensninger på senere 
bruk av opplysningene.  
 
Departementet presiserer at disse spørringene kun skal omfatte studentenes oppholdsstatus og 
ingen andre opplysninger. Oppholdsstatus for student vil være relevant for vurdering av 
studierett.  
 
Det foreslås at hjemmel for dette fastsettes i universitets- og høyskoleloven § 3-6 nytt åttende 
ledd. 
 
Ny § 3-6 åttende ledd skal lyde:  
(8)  For å få studierett må studenten ha lovlig opphold i Norge. Institusjoner under denne 
lov kan hente opplysninger om oppholdsstatus fra utlendingsmyndighetene. 
 
 
5. Beregning av tjenestetid for stipendiater 

 
5.1 Bakgrunn for forslaget 
I statlig sektor er det om lag 4.400 årsverk i stipendiatstillinger, av disse er nesten 98 % ved 
universiteter og høyskoler. Stilling som stipendiat har fullført forskerutdanning fram til 
doktorgrad som mål. Hensikten med denne stillingen er å gi personer som er i et 
utdanningsløp fram til doktorgrad midler til livsopphold, samt rettigheter som arbeidstakere 
under forskerutdanningen. 
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30-09-2015 

Organisering av studentvelferdsdemokratiet 

ved den nye samskipnaden 
 

Bakgrunn 

Etter at det ble klart at NTNU skulle fusjonere med HiST, HiG og HiÅ har det også ført til 

endringer i sammensetningen av samskipnadene i henholdsvis Trondheim, Gjøvik og 

Ålesund. 

Studenttinget ved NTNU og studentparlamentene ved høyskolene har i liten grad sett på 

hvordan organiseringen av studentmedvirkningen i denne omstruktureringen skal ivaretas. 

Dette er bakgrunnen for at Velferdstinget med dette legger frem sin løsning på en slik 

strukturering av studentmedvirkningen. Dette er ikke bare gjort med bakgrunn i vårt 

arbeidsområde, men også etter ønske fra våre eierorgan om at vi skal komme med et slikt 

forslag til hvordan vi ser studentmedvirkningen best ivaretatt opp mot samskipnaden. 

 

Forutsetninger: 

Velferdstinget representerer i dag 6 utdanningsinstitusjoner. Fra 01.01.16 vil det være 5 

utdanningsinstitusjoner i Trondheim. NTNU vil være fordelt på tre byer, og de resterende 4 

utdanningsinstitusjonene vil befinne seg i Trondheim. 

Velferdstinget mener at alle skal være representert opp mot samskipnaden, også etter fusjon. 

Dette betyr at vi mener at BI, DMMH, TJSF og NKH skal være representert, samt de ulike 

campusene under NTNU, slik at vi har lokal medvirkning på disse campusene. 

 

Velferdstinget i Trondheim 

V.
1 V

http://www.velferdstinget.no/


 

Den nye samskipnaden kommer til å sentralisere store deler av administrasjonen, og 

opprettholde lokalstyring i Ålesund og Gjøvik. Vi mener at det er viktig at studentene har 

muligheten til å medvirke også på disse campusene i saker som angår dem. 

 

Hvorfor et velferdsting: 

Et organ som kan arbeide fulltid med studentvelferden vil komme studentene til gode. Det er 

et stort arbeid å ha oversikt over alle samskipnadens virkeområder, og hvordan vi som 

studenter kan være med å medvirke i de mange avgjørelsene samskipnaden tar. Et 

velferdsting kan konsentrere seg om alt som tilhører studenthverdagen ut over selve studie og 

studiestedet. Der læringsmiljø slutter begynner studentvelferden, dog det til tider kan være 

vanskelig å holde et klart skille. Det er allikevel stor forskjell mellom læringsmiljø og 

studentvelferd. Det første handler om hvordan studentene blir møtt og opplever et miljø, og en 

situasjon, som studerende. Studentvelferd handler om hvordan en student virker og opplever 

sin hverdag i lys av å være student, i livssituasjonen «student» i så måte. 

I dag har man et velferdsting for å ivareta alle studentenes interesser, og ha en samlet stemme, 

opp mot samskipnaden. Vi har i dag 260 % lønnede verv som arbeider med dette. Denne 

høsten har vi sett at dette er et absolutt minimum av hva som kreves, og det er ingen grunn til 

å tro at dette arbeidet kommer til å avta i og etter en fusjonsprosess. 

Et velferdsting har mulighet til å representere alle studenter slik situasjonen er i dag, hvor 

samskipnaden fungerer for mer enn én utdanningsinstitusjon. Det er her også viktig å 

videreføre den kulturen som eksisterer i velferdstinget i dag, hvor representantene blir 

oppfordret til å se helheten, og ikke kun fungerer som en stemme fra sin institusjon. Hvordan 

denne skal opprettholdes når det ikke lenger er snakk om bare «trondheimsstudenten» er 

uklar. Allikevel bør dette etterstrebes i et slikt organ. 

 

Forslag til utforming: 

Vi har diskutert mange ulike forslag og samlet inn argumenter og meninger fra andre i vårt 

arbeid. Allikevel skal vi ikke legge skjul på at dette, som alt annet, har gått fort og ikke alle 

aspekter er like godt utforsket. 

Vi foreslår å legge en struktur i grunn som ligner på velferdstinget slik det er i dag:16 

representanter, hvor 3 av disse sitter i AU 20 % og 3 AU heltid i Trondheim + 1 AU 25 % 

Gjøvik + 1 AU 25 % Ålesund. 

Vi har begynt arbeidet med å se på hva som er nødvendig i et AU. Det er her mye av arbeidet 

vil foregå, og det er viktig at ledelsen i velferdstinget blir gitt de ressursene som kreves for å 

ta vare på studentenes interesser, medvirkningskraft og stemme opp mot samskipnaden, 

politikere, utdanningsinstitusjoner og diverse samarbeidsforum i studiebyene, slik som 

Nordens Beste Studieby og Studiebyen Gjøvik. Dette er, og vil fortsette å være, arenaer hvor 

studentene trenger en tydelig representant som kan uttale seg om hva studentene trenger og 

hva som er god studentvelferd. 

 



 

Representantene: 

Vi foreslår som nevnt 16 representanter i Velferdstinget. Disse fordeles: NTNU-12, DMMH-

1, BI-1, TJSF-1 og NKH-1. Alle studentdemokratiene tilhørende samskipnaden bør være 

representert i et slikt organ, og det er derfor et minimum på 1 representant. Ettersom NTNU 

kommer til å bli kjempestort i forhold til de mindre utdanningsinstitusjonene foreslår vi å sette 

representanttallet fra NTNU fast på 12 da det har lite for seg å øke NTNU sin andel i 

Velferdstinget basert på antall studenter. Det kan være verdt diskusjonen hvorvidt det skal 

settes en fordelingsnøkkel blant de mindre institusjonene for utvidelse av deres representasjon 

ved fremtidig økning av studenter. Det er heller viktig å sørge for at Velferdstinget har en slik 

størrelse og campusrepresentasjon som gjør tinget i stand til å diskutere, reflektere og ta 

avgjørelser basert på ulike behov. AU medlemmer på deltid i Gjøvik og Ålesund vil komme i 

tillegg. Hvilket betyr at det i disse byene vil sitte ytterligere 2 representanter fra NTNU som 

har stemmerett i AUs innstillende møter. 

Med et velferdsting bestående av 16 representanter og 3 i ledelsen mener vi at Velferdstinget 

vil ha de ressursene som trengs for å representere, og arbeide for studentene og 

studentvelferden. Det kan diskuteres om det er et alternativ å gi NTNU 11/13 representanter 

slik at det er et oddetall representanter i stemmeavgjørelser. Hvordan 

representasjonsfordelingen skal være fra NTNU er opp til Studenttinget, men vi ser det ikke 

økonomisk forsvarlig å transportere representanter fra Ålesund og Gjøvik til hvert møte i 

Velferdstinget. 

Det vil i tillegg til de 16 representantene i velferdstinget være studenter som sitter som 

representanter tilhørende AU i Ålesund og Gjøvik. Disse vil kunne fungere som mindre 

velferdsting på lokalt nivå og ta lokale avgjørelser. Det vil være leder av disse, nevnte AU, 

som har stemmerett i de Velferdstingsmøtene hvor alle er samlet (budsjettbehandling, 

arbeidsprogram o.l.) og i innstillende AU-møter. Med andre ord vil NTNU få mulighet til 

delvis autonome lokalstyrer, underlagt de avgjørelser og vedtak tatt i Velferdstinget sittende i 

Trondheim. Det vil komme tydeligere frem senere i dokumentet hvordan dette kan gjøres. 

 

Heltid: 

Det vil være nødvendig med minst 2 på heltid også i et nytt velferdsting. Ansvarsområdene 

hos SiT kan deles inn i helse, idrett, bolig og kafe. I dag er disse fordelt mellom leder og 

nestleder ut i fra hva som bestemmes år til år. De to største områdene er helse og bolig, og 

disse er derfor fordelt slik at leder og nestleder her ansvar for hvert sitt område. 

Leder har i dag spesifikt ansvar for økonomi, politikk, mediekontakt, samarbeidet ViN 

(Velferdstingene i Norge), sponsoravtaler, temadag med SiT, Trondheim Studentråd og 

Nordens Beste Studieby. 

Nestleder har i dag ansvar for profilering og promotering, intern kommunikasjon og 

organisering, frivillighet (gjennom Nordens Beste Studieby) og Kulturstyret. 

I tillegg er det mange ansvarsområder som tilfaller Velferdstinget som blir fordelt eller delt 

mellom leder og nestleder etter behov og arbeidskapasitet. Noen av de største sakene som er 

oppe til behandling hvert år er budsjettprioriteringene til SiT, strategiplanen til SiT, 

budsjettering og revidering av budsjett, valg til konsernstyret, valg til kulturstyret, valg til 



 

bolig-, idretts- og velferdsrådet, samt ankerådet, valg til 25 % Nordens Beste Studieby (nytt 

av året), Velferdstingets Studentpris, og uttalelser om diverse høringer i kommunen (f.eks. i 

år: utbygging av elgsetergate og grønt areal). I tillegg er det en del saker som går igjen, men 

som ikke er faste, gitte innslag i sakslista for et år: Tildelingsreglement, sponsoravtaler, 

idrettskontigent, semesteravgift, helserefusjon, sponsormidler, nedleggelse og opprettelse av 

tilbud, og opprettelser av råd og utvalg. 

I høst har ytterligere store arbeidsoppgaver ført seg til i arbeidsmengden. Disse 

arbeidsoppgavene er arbeidet med fusjonen, studentmedia og opprettelsen av 25 % Nordens 

Beste Studieby-verv. Dette er alle store saker som har gjort det tydelig for oss som sitter på 

heltid nå at de ressursene vi har blir strukket for tynt når det er hektiske perioder. 

Det er også andre ansvarsområder som er viktige, men som raskt blir bortprioritert i hektiske 

perioder. En av disse er det politiske arbeidet. Særlig mot kommune, men også nasjonalt er 

det mye arbeid som kunne vært gjort for å bedre studentvelferden. En årsak til at dette viktige 

arbeidet blir bortprioritert er fordi det er arbeid som krever mye tid og planlegging, og derfor 

er vanskelig å gjennomføre ved siden av andre store arbeidsoppgaver. 

Vi foreslår at det nye velferdstinget skal ha 3 personer på heltid. Dette fordelt på leder, 

organisatorisk nestleder og politisk nestleder. 

Mye viktig arbeid som har med studentvelferden å gjøre er politisk. Noen saker det er 

ønskelig at Velferdstinget har tid til å jobbe med er: fastlegeordning for studenter, helsehus 

for studenter, tomter for bygging av boliger, idrettssenter og helsehus, helsesøstre på campus, 

kommunal støtte til studentenes helsetilbud, studentenes bruk av offentlige rom i byen og 

tilpassing av disse, og mulighet til samarbeid med kommunen om bygging av 

svømmebasseng. Dette er kun noen konkrete eksempler på hva som har vært oppe i 

Velferdstinget i løpet av de siste årene. I tillegg er det ønskelig med et større rom til å jobbe 

for forbedring og videreutvikling av studentvelferden for studentene. I dag er dette vanskelig 

da det meste av tiden går til å opprettholde det eksisterende tilbudet. Det er lite ressurser igjen 

til å arbeide for å få gjennomslag for nye ideer. 

 

Deltid Trondheim: 

Videreføringen av deltid i Trondheim og opprettelse av deltid i Ålesund og Gjøvik har ulike 

begrunnelser. Det er ikke sannsynlig at disse vervene kommer til å ligne i arbeids- og 

ansvarsområde pga. ulike behov. 

Vi forslår å videreføre et AU med 3 på deltid, fordelt på ansvarsområdene bolig, velferd og 

idrett. Vi foreslår å videreføre stillingsprosenten på 20 %, ettersom arbeidsoppgavene for 

disse vil være i stor grad de samme som de er i dag. Disse vil da sitte som ledere av hvert sitt 

råd, slik de gjør i dag, og med det være et viktig kontaktledd mellom studentene og ansvarlige 

direktører i samskipnaden. Dette fører også til at det er både en på heltid og en på deltid som 

er oppdatert på hvert felt, og kan bistå hverandre i arbeidet med å holde seg oppdatert. Dette 

legger grunnlaget for et bedre arbeid for et AU, og med det grunnlaget for bedre forarbeid til 

Velferdstinget.   

Ved å ikke være utenfor studenthverdagen, slik AU heltid er sittende år, kan deltidsstillinger 

være med på å plukke opp hva som rører seg blant studentene, og med det bidra inn i arbeidet 



 

som gjøres i et AU ved å komme med andre vinklinger enn de som sitter på heltid. Deltid kan 

også fungere som bindeledd mellom heltid og representanter i Velferdstinget, da det skal lite 

til før heltid kommer for langt fra studiehverdagen, og med det mindre gjenkjennelige som 

studenter selv. 

De som sitter på deltid har hvert sitt arbeidsområde. Det er dette området de forventes å holde 

seg oppdatert på. Dette betyr også at de har tid til å følge med på området når de som sitter på 

heltid er opptatt med andre arbeidsoppgaver. 

 

Deltid Gjøvik og Ålesund: 

Som nevnt vil deltid i Gjøvik og Ålesund ha andre arbeidsoppgaver. Vi forslår at det velges 1 

AU deltid i både Gjøvik og Ålesund, på 25 % hver. Denne vil ha ansvar for studentvelferden i 

gjeldende by, under ledelsen i Trondheim. Denne vil være ansvarlig for utdeling av 

sponsormidler og den lokale studentmedvirkningen, samt være en lokal kontakt til kommunen 

og politikere i Gjøvik og Ålesund. Det vil være behov for lokal representasjon opp mot den 

nye samskipnaden. Denne kontakten vil en slik AU deltid være ansvarlig for. Vi foreslår 

videre at det opprettes et råd/lokallag til dette vervet, slik at det vil være god 

studentrepresentasjon og et organ som kan fungere som studentenes stemme i Gjøvik og 

Ålesund som denne studenten da representerer. 

Vi foreslår at denne personen deler kontor med det lokale studenttinget og i størst mulig grad 

samhandler med dette. Vi foreslår også at personen er observatør i alle møter i det lokale 

studenttinget. I tillegg vil personen ha sitt eget utvalg som tar opp studentvelferdssaker. 

Personen bør velges av det lokale studenttinget for å sikre god representasjon. 

Vi foreslår 25% ettersom denne personen vil ha et større ansvarsområde enn deltid i 

Trondheim. Denne personen vil ha en del møtevirksomhet og arbeide med samskipnad og 

kommune. I tillegg forventes det at personen bruker en del tid på å holde seg oppdatert på 

studenttinget og hva studentene i byen ønsker. 

Med to faste NTNU-representanter i AU vil NTNU har ekstra vekt i avgjørelser. Vi ser dette 

som et mindre problem da det er viktig at det er god representasjon fra, og i, Ålesund og 

Gjøvik, og det er her disse vil ha sin fremste tilhørighet. Det er et større problem dersom det 

ikke er noen som kan representere og jobbe for studentvelferden på vegne av studentene på 

disse campusene enn det er overrepresentasjon av NTNU-studenter i AU. Det er nå også slik 

at NTNU vil, med denne foreslåtte strukturen, være flertallet av representanter, med mindre 

annet blir vedtatt med tanke på størrelse. 

Vi foreslår videre at det er opp til Studenttinget og representant i Ålesund og Gjøvik hvordan 

deres rådgivende organ skal fungere, og hvor mange som skal være representert her. Vi 

anbefaler en gruppe på 5/6 studenter, slik at den som innehar vervet har flere å diskutere med. 

Den lokale gruppa med lokalt valgt AU-medlem som leder vil kunne fungere slik at de tar 

avgjørelser på lokalt nivå; det vil si at dersom det skal gjøres minimalt med endringer vil disse 

organene være autonome. De vil også kunne fungere som lokale kulturstyrer for utdeling av 

sponsormidler. Hva som regnes som lokale saker må bestemmes i et overstående VT-møte, 

gjerne i forbindelse med budsjett. 

 



 

Møter i AU: 

Vi foreslår at utvalgene i Gjøvik og Ålesund fungerer som lokallag under Velferdstinget. 

Deltid AU i disse byene deltar i møter i Trondheim når budsjettsaker behandles. Møter i AU 

ut over dette foregår i Trondheim uten AU deltid fra Gjøvik og Ålesund, men hvor de får 

mulighet til å uttale seg om saker og avgjørelser. Det bør prøves å finne en god teknisk 

løsning som åpner opp for deltakelse på flest mulig av de innstillende AU-møtene for 

deltidene i Gjøvik og Ålesund. 

Det er ikke forsvarlig å bruke store ressurser på at de som sitter i Ålesund og Gjøvik skal være 

fysisk til stede på alle møter. De burde allikevel inkluderes på en god måte. De valgte 

studentene fra Ålesund og Gjøvik bør også være med i overlapp mellom avtroppende og 

påtroppende AU hvert år. 

 

Møter i Velferdstinget: 

Vi foreslår at møter i velferdstinget gjennomføres på samme måte som i dag. Det vil da være 

representantene i Trondheim og ledelsen som sitter i Trondheim som vil være til stede på 

disse møtene. Det bør tidlig lages et tydelig årshjul som skal følges, hvor saker som 

budsjettprioriteringer, valg til konsernstyret, arbeidsprogram og andre saker som er gjeldende 

for hele året og som vil ende i førende dokumenter, blir satt opp. På disse møtene skal AU fra 

Ålesund og Gjøvik være til stede for å representere sine campuser. Det som vedtas på disse 

møtene vil deretter være det man skal forholde seg til i videre arbeid lokalt. 

 

Økonomi: 

Hvis semesteravgiften i Gjøvik og Ålesund skal øke til det samme nivået som i Trondheim vil 

det bety en økning i budsjettet på ca. 305 000 fra Gjøvik og ca. 135 000 fra Ålesund per 

semester, som det i dag ikke ligger noen føringer for hva skal brukes til. Vi foreslår at ca. 123 

500 av disse går til Velferdstingets lønnsmidler for å dekke kostnadene ved å ha to på 25 %. I 

tillegg eksisterer Velferdstingets sponsormidler som en rest av noe som ble opprettet da 

Velferdstinget satt på overskuddsmidler. Dette er en sum på 600 000. Det er derfor mulig å ta 

midler fra denne potten og bruke dem til lønns- og driftsmidler for å ha en person til på heltid 

som kan jobbe for å forbedre studentvelferden. Så langt i år er 150 000 (22.09.15) av denne 

potten fra Velferdstingets Sponsormidler delt ut. Ressursene er med andre ord allerede 

eksisterende, det handler om budsjettering. 

 

Andre løsninger: 

Studentvelferdsdemokratiet kan legges inn i, eller under, Studenttinget. Da vil man kunne 

redusere noen administrative kostnader. En slik struktur vil svært sannsynlig kunne svekke 

representasjonen fra de mindre utdanningsinstitusjonene, og er med det ikke en anbefalt 

løsning da tanken bak et velferdsting er at alle studentene skal bli godt hørt. 

Studentvelferdsdemokratiet kan legges helt ned, dvs at man ikke har et samlende organ lik 

Velferdstinget i dag, men at det velferdspolitiske tilbakeføres til de respektive 



 

studentdemokratiene. Det vil da være et behov for å velge til Konsernstyret ved urnevalg, og 

det er opp til hvert studentdemokrati å ha et samarbeid med samskipnaden. Dette alternativet 

må sammenlignes med den rollen som studentrepresentantene i Konsernstyret vil ha, versus 

den studentstemmen som Velferdstinget er i dag.  Man må da vurdere representasjonen i 

konsernstyret som god nok studentrepresentasjon. Denne løsningen anbefales ikke ettersom 

det er i studentenes interesse å være representert på en slik måte at man kan uttale seg i saker 

fra -, til -, og mot samskipnaden, uten å selv måtte være konsernstyrerrepresentant. Slik det er 

i dag kan alle studenter løfte saker gjennom Velferdstinget. 

 Ved å ikke ha et samlende organ vil man heller ikke ha en samlet stemme mot kommunens 

politikere. Per i dag kan Velferdstingets leder uttale seg med den tyngden som hele 

studentmassen i Trondheim er. Velferdstingets år er et fullt år. Den arbeidsmengden som 

Velferdstinget har ses ikke enkel å skulle overføre til de respektive studentdemokratiene som 

allerede har fulle dager.  

 

Det finnes andre alternativer til strukturering av studentvelferdsdemokratiet. Vi nevner noen 

her, men går ikke særlig inn på disse ettersom vi anser en variasjon av foreslåtte organisering 

er den vi vil anbefale basert på vår erfaring hittil, og kjennskap til Velferdstingets virke 

gjennom saumfaring av Velferdstingets arkiver. 

 

 

Maiken Vasset Størkersen    Kathrine Bache Nilsberg 

Leder, Velferdstinget i Trondheim   Nestleder, Velferdstinget i Trondheim 
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