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Møtedato: 12.03.2015 Saksbehandler: Maria Honerød 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 14/15 Valg til Velferdstinget 
 

_______________________________________________________________________ 
Vedlegg 
Mandatet 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 1 

DMMH, Trondheim Juridiske Studenters Forening (TJ§F) og  BI Studentersamfunn 2 

(BIS) delegert ansvar for saker relatert til studenters velferd til Velferdstinget. NTNU 3 

har 11 av de 18 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 

 11 

Saksbehandlers vurdering 12 

Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 13 

Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 14 

benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 15 

semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i SiT, og de tas 16 

med på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene.  17 

 18 

VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 19 

betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 20 

for alle. 21 

 22 

Som i Studenttinget velger også VT egen ledesle (leder og nestleder) og  tre AU-23 

medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 24 

velferd, bolig og idrett og kafe.  25 

 26 
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For å sikre representasjon på alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til 27 

11 faste representanter også velge 14 vara for perioden 2015/2016. 28 

Vararepresentanter kan suppleres av AU ved behov. 29 

 30 

 31 

Arbeidsutvalgets innstilling 32 

Innstiller ikke i personvalg. 33 

 34 



Mandat for Velferdstinget 
Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende fra 08.05.2013 
 
Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 
 
11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 
4 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 
1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 
1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 
1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 
 
Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver 
sin observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 
 
Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 
Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede 
under forhandlingene om møtet skal lukkes. 
 
Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 
ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv 
sine vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. 
Dette arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 
 
Ansvarsområde 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse 
over studentvelferden i Trondheim.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 
omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sin studentrettede virksomhet. 
 
Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 
vararepresentanter til konsernstyret i SiT i tråd med "Lov om studentsamskipnader".  
 
I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiTs virksomhet, eller i saker der det er 
uklart om saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets 
deltagelse gjøres i samråd med eierorganene.  
 
Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 
hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik  
beslutning fattes 
 



 
  
Møtedato: 12.03.2015 Saksbehandler: Maria Honerød 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 15/15 Valg til vedtektskomite 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
ingen 
 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
VTK - vedtektskomite 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Det har blitt utrykk ønske om å revidere vedtektene til STi. AU ønsker derfor å sette ned  1 

en VTK. 2 

 3 

Saksbehandlers vurdering 4 

Det velges 3 medlemmer av VTK som skal se på STi sine vedtekter og levere rapport til  5 

AU innen 30. April. KK har møte, tale og forslagsrett. 6 

 7 

 8 

Saksbehandlers innstilling 9 

AU innstiller ikke i personvalg. 10 

 11 
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Møtedato: 12.03.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg  Saksbehandler: Jone Trovåg 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 16/15 Studenttingets budsjettprioriteringer 2016  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg1: Mandat for Studentombud 
Vedlegg2: Studenttingets budsjettprioriteringer for 2014 
Forkortelser 
NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 
ForVei – Forberedende Veiledning 
UiT-NAU – Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet 
UiB – Universitetet i Bergen 
UiO – Universitetet i Oslo 
UiS – Universitetet i Stavanger 
HiOA – Høyskolen i Oslo og Akershus 
NT – Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi 
IVT – Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi 
IME – Fakultet for Informasjonsteknologi, Matematikk og Elektroteknikk 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
I følge NTNUs årshjul er det på tide å sette opp Studenttingets budsjettprioriteringer. 1 

 2 

Prioriteringene for 2015 var: 3 

1. Studentombud 4 

2. Forvei 5 

3. Multimediasenteret 6 

4. Norskkurs 7 

 8 

Prioriteringen for 2014 var: 9 

1. NTNU må finansiere ForVei slik at det blir et fullverdig tilbud for alle studenter ved 10 

universitetet. 11 

2. NTNU må sikre tilstrekkelige ressurser slik at alle kvalifiserte søkere til Norskkurs 12 

får delta på dette. 13 

3. NTNU skal finansiere Multimediesenteret for å møte behovet for digitaliserte 14 

undervisningsverktøy. 15 

4. NTNU skal opprette et fond på én million kroner som fagmiljøer kan søke på for å 16 

opprette stillinger for forskningsassistenter for studenter som er på det 1. eller 2. 17 

året i sitt studieløp. 18 

 19 

 20 
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 21 

Saksbehandlers vurdering 22 

Det er viktig at budsjettprioriteringene er konsekvente og realiserbare. Saksbehandler  23 

mener det er viktig å se på historikken i budsjettprioriteringene de siste årene. Det som  24 

går igjen er ForVei som har vært hjertesaken i mange år. Nå er NTNU i full gang med en  25 

full gjennomgang av alle veiledningstilbud så muligheten for å få til full finanansiering av  26 

ForVei er absolutt til stede. Studentombud er en ny sak fra fjorårets budsjettprioriteringer.  27 

Det er en post som vil ha en ganske stor kostnad så dette må være høyt prioritert om det  28 

Skal ha gjennomslagskraft. Studentombud er også ett tiltak som kan ses i sammenheng  29 

med gjennomgangen av veiledningstilbudet. 30 

     31 

Studentombud 32 

I handlingsplanen står det: ”Studenttinget skal jobbe for at det opprettes et sentralt  33 

studentombud”. 34 

 35 

Universitetet i Oslo innførte studentombud i 2013 som arbeider i en 100 % stilling som et  36 

lavterskeltilbud til studentene i saker som angår studiesituasjonen sin. Studentombudet  37 

vil kunne veilede studentene med tanke på saksbehandling og rettigheter. I dag er dette  38 

en jobb som i stor grad utføres av studenter med tillitsverv ved NTNU og ikke av juridisk  39 

kompetent fagpersonell. Det er viktig for studentene å ha en person å henvende seg til  40 

på universitetet uten at det skal ha noen konsekvenser for studenten(e). UiO beregnet  41 

også med at det skulle engasjeres to studentassistenter i 50 % stillinger som en  42 

prøveordning, det er ikke sikkert at det skal prøves ut på NTNU. Kostnaden for denne  43 

enheten ble anslått til å ligge på mellom 1,3 til 1,4 millioner kroner pr. år (avhengig av  44 

lønnstrinn for ombudet)  45 

 46 

Universiteter og høyskoler som har fått studentombud inkluderer UiO, UiB, UiS, UiT-NAU  47 

Og HiOA 48 

 49 

ForVei 50 

I handlingsplanen står det: 51 

”Studenttinget skal jobbe for at ForVei videreføres og blir tilgjengelig for 52 

studentene på alle NTNUs studieprogram”. 53 

 54 

 55 

ForVei er et veiledningstilbud gitt til studenter ved NT-, IVT- og IME-fakultetene ved 56 

NTNU. Tilbudet har et helhetlig bilde på veiledning som ikke kun går på 57 

karriereveiledning, faglig veiledning eller veiledning som går på å forhindre frafall, men 58 

kan også være om studiehverdagen, mestring, motivasjon, det sosiale utenfor studiene 59 

og av personlig art. 60 

 61 

Studenttinget har løftet frem ForVei som en av de viktigste sakene for studentene ved 62 

NTNU, hvor studentbevegelsen har vært involvert fra institutt-nivå og opp til styrenivå. 63 

ForVei finansieres lokalt av fakultetene hvor kostnadene løper på antall studenter ved 64 

fakultetet, og ikke etter antall studenter pr. time. Dette gjør at fakultetene faktureres på en 65 

måte som kan oppfattes som uhensiktsmessig fra fakultetenes sin side. Det diskuteres 66 

hvorvidt tilbudet skal fortsette ved fakultetet da tilbudet koster mye penger sett i forhold til 67 

hvor mange studenter som deltar på tilbudet. 68 

 69 
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Totalkostnaden for å gjøre ForVei tilgjengelig for alle studenter ved NTNU vil være på 70 

omtrent 4,5 til 5 millioner kroner. Dette er en økning på 1,6 millioner kroner for tilbudet i 71 

dag, for å ha et tilbud til alle nye studenter ved NTNU (alle som starter på flerårige 72 

studieprogram, altså bachelor og integrerte masterstudier). 73 

 74 

Saksbehandlers innstilling 75 

 76 

1. NTNU skal opprette et studentombud. Dette skal være en stilling eller enhet som 77 

har som hovedoppgave å ivareta studentenes rettigheter. 78 

2. NTNU må sikre at ForVei består og tilbys til alle studenter. Dette sikres best 79 

gjennom sentralfinansiering av tilbudet. 80 



MANDAT FOR STUDENTOMBUD VED NTNU 

 

- Studentombudet ved NTNU skal være en uavhengig bistandsperson som har som 

oppgave å gi studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp eller 

ønsker/vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse 

at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir 

ivaretatt. 

 

- Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til NTNUs studenter, og gi 

nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter. 

 

- Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærest der de oppstår; dvs. på lavest 

mulig nivå i organisasjonen. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er 

heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre 

enheter eller beslutningsorganer ved NTNU. 

 

- Studentombudet skal halvårlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det 

utarbeides halvårsrapporter. Disse skal legges fram for LMU og Universitetsstyret som 

orienteringssak. Rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker 

som er av prinsipiell betydning. 

 

- Studentombudet kan selv avgjøre om hun /han vil bistå en student i en sak eller ikke. 

Det skal alltid gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan 

ikke overklages. 

 

- Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten 

det gjelder, har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter 

forvaltningsloven § 13 om alle forhold hun/ han blir kjent med gjennom sitt virke. 
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Møtedato: 03.04.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 17/14 Studenttingets budsjettprioriteringer for 2015 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget ved NTNU 
KD – Kunnskapsdepartementet 
AU – Arbeidsutvalget 
ForVei – Forberedende Veiledning 
UiT-NAU – Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet 
UiB – Universitetet i Bergen 
UiO – Universitetet i Oslo 
MMS – Multimediesenter(ved NTNU) 
NOKUT – Nasjonalt Organ for Kvalitet i UTdanning 
DMF – Det Medisinske Fakultet 
NT – Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi 
IVT – Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi 
IME – Fakultet for Informasjonsteknologi, Matematikk og Elektroteknikk 
UROP – Undergraduate Research Opportunities Programme 
LAOS – Læringsassistenopplæring 
UNIPED – Seksjon for universitetspedagogikk ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget bør spille inn sine synspunkter for hva NTNU bør prioritere i budsjettet sitt 1 

for 2015. Dette ble gjort senest i 2013, for budsjettet for 2014, men da startet arbeidet 2 

med å finne innspill tidlig på høsten. Det er ønskelig å gjøre det samme i år, men at 3 

vedtak i STi blir gjort så tidlig som mulig slik at det sammenfaller med det sentrale 4 

årshjulet for plan og budsjett for NTNU. Innspillene fra STi vil bli spilt inn overfor ledelsen 5 

på NTNU sentralt, ledelsen på fakultetene, råd og utvalg og overfor økonomi- og 6 

eiendomsdirektøren. 7 

 8 

Saksbehandlers vurdering 9 

For 2015 er det forventet at NTNU mottar i overkant av 4 milliarder kroner fra KD, i tillegg 10 

har NTNU og fakultetene andre inntektskilder som bringer det samlede budsjettet for hele 11 

NTNU til omtrent 5,5 milliarder kroner. Disse midlene fordeles utover og nedover NTNU 12 

gjennom inntektsfordelingsmodellen og gjennom styringsdialoger i organisasjonen. STi 13 

har gode muligheter til å kommunisere våre budsjettprioriteringer gjennom møter som vi 14 

deltar i på rektoratnivå. Planleggingshjulet for plan og budsjett på NTNU gjør det enklere 15 
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for ledelsen og AU i STi å legge planer for å få gjennomslag for de prioriteringene som 16 

blir gjort av studenttinget. 17 

 18 

For budsjettåret 2014 vedtok STi på det niende møtet i 2013 fire budsjettprioriteringer fra 19 

studenttinget og studentene til NTNU. De fire prioriteringene var, synkende rekkefølge: 20 

 21 

1. NTNU må finansiere ForVei slik at det blir et fullverdig tilbud for alle studenter 22 

ved universitetet. 23 

2. NTNU må sikre tilstrekkelige ressurser slik at alle kvalifiserte søkere til 24 

Norskkurs får delta på dette. 25 

3. NTNU skal finansiere Multimediesenteret for å møte behovet for digitaliserte 26 

undervisningsverktøy. 27 

4. NTNU skal opprette et fond på én million kroner som fagmiljøer kan søke på for 28 

å opprette stillinger for forskningsassistenter for studenter som er på det 1. eller 29 

2. året i sitt studieløp. 30 

 31 

Det er saksbehandlers vurdering at vi innstiller på tre (3) prioriteringer til budsjettet for 32 

2015 og at det er kontinuitet i prioriteringene som blir vedtatt fra tidligere år. Dette er helt  33 

nødvendig med tanke på størrelsen av de politiske grunndokumentene til STi. Det er  34 

positivt om prioriteringene er med på å forbedre hverdagen til flest mulig av studentene  35 

på NTNU, om det er forbedret læringsmiljø eller økt kvalitet i utdanningen. Under er det  36 

presentert forslag til prioriteringer fra saksbehandler, inkludert de fire prioriteringene som  37 

STi vedtok i 2013. Forslagene er tilfeldig nummerert. 38 

 39 

 40 

1 ForVei 41 

I handlingsplanen for 2014 står det: 42 

”Studenttinget skal jobbe for at ForVei videreføres og blir tilgjengelig for 43 

studentene på alle NTNUs studieprogram”. 44 

 45 

 46 

ForVei er et veiledningstilbud gitt til studenter ved NT-, IVT- og IME-fakultetene ved 47 

NTNU. Tilbudet har et helhetlig bilde på veiledning som ikke kun går på 48 

karriereveiledning, faglig veiledning eller veiledning som går på å forhindre frafall, men 49 

kan også være om studiehverdagen, mestring, motivasjon, det sosiale utenfor studiene 50 

og av personlig art. 51 

 52 

Diskusjonen om ForVei har lenge vært i loopen for å få dette tilbudt til alle studenter ved 53 

NTNU og ikke kun enkelte fakulteter. STi har løftet frem ForVei som en av de viktigste 54 

sakene for studentene ved NTNU, hvor studentbevegelsen har vært involvert fra institutt-55 

nivå og opp til styrenivå. ForVei finansieres lokalt av fakultetene hvor kostnadene løper 56 

på antall studenter ved fakultetet, og ikke etter antall studenter pr. time. Dette gjør at 57 

fakultetene faktureres på en måte som kan oppfattes som uhensiktsmessig fra 58 

fakultetenes sin side. Det diskuteres hvorvidt tilbudet skal fortsette ved fakultetet da 59 

tilbudet koster mye penger sett i forhold til hvor mange studenter som deltar på tilbudet. 60 

 61 

Totalkostnaden for å gjøre ForVei tilgjengelig for alle studenter ved NTNU vil være på 62 

omtrent 4,5 til 5 millioner kroner. Dette er en økning på 1,6 millioner kroner for tilbudet i 63 

dag, for å ha et tilbud til alle nye studenter ved NTNU (alle som starter på flerårige 64 

studieprogram, altså bachelor og integrerte masterstudier). 65 
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 66 

NTNU var i 2010 blant vinnerne av NOKUTs utdanningskvalitetspris for ForVei, som 67 

kom på 3. plass. 68 

 69 

 70 

2 Studentombud 71 

I handlingsplanen står det: ”Studenttinget skal jobbe for at det opprettes et sentralt  72 

studentombud”. 73 

 74 

Universitetet i Oslo innførte studentombud i 2013 som arbeider i en 100 % stilling som et  75 

lavterskeltilbud til studentene i saker som angår studiesituasjonen sin. Studentombudet  76 

vil kunne veilede studentene med tanke på saksbehandling og rettigheter. I dag er dette  77 

en jobb som i stor grad utføres av studenter med tillitsverv ved NTNU og ikke av juridisk  78 

kompetent fagpersonell. Det er viktig for studentene å ha en person å henvende seg til  79 

på universitetet uten at det skal ha noen konsekvenser for studenten(e). UiO beregnet  80 

også med at det skulle engasjeres to studentassistenter i 50 % stillinger som en  81 

prøveordning, det er ikke sikkert at det skal prøves ut på NTNU. Kostnaden for denne  82 

enheten ble anslått til å ligge på mellom 1,3 til 1,4 millioner kroner pr. år (avhengig av  83 

lønnstrinn for ombudet)  84 

 85 

Per dags dato har også UiT-NAU inngått et vedtak om at de skal opprette et  86 

studentombud. På UiB arbeids det nå med å innføre studentombud for studentene der.  87 

 88 

 89 

3 Styrking av digitale undervisningsformer 90 

 91 

I handlingsplanen står det: 92 

”Studenttinget skal jobbe for at flere av emnene på NTNU blir digitalisert, med 93 

hovedprioriteten på de store fagene”.  94 

 95 

I januar 2014 lanserte NTNU fire prosjekter for innovativ utdanning med særlig vekt på 96 

digitale undervisningsformer. NTNU sentralt skal distribuere 12 millioner kroner over tre år 97 

på de fire prosjektene, som vil si tre millioner på hver av dem. Begrunnelsen fra rektoratet 98 

var at alle nye studenter ved NTNU er ”digitalt innfødte” og at de stiller andre krav til 99 

undervisning enn tidligere generasjoner. Utfra fjorårets prioritering om økt tilskudd til MMS 100 

kan det sies at dette har vært en suksess for STi og studentdemokratiet, men det er 101 

fortsatt i saksbehandlers øyne viktig å prioritere tilskudd til digitalisering av undervisning 102 

og utdanning ved NTNU.  103 

 104 

Multimediesenteret er et underliggende organ av Seksjon for studieadministrative 105 

støttesystemer som ordner det tekniske rundt digitale hjelpemidler i undervisningen. 106 

Allerede nå har Multimediesenteret mange arbeidsoppgaver som gjør at de ikke kan 107 

hjelpe alle forelesere som ønsker det. Nå som NTNU har satset på de innovative 108 

utdanningsprosjektene er det viktig å ikke glemme MMS og tilbudene de har til både 109 

studenter og forelesere når det kommer til digitalisering av forelesninger, o.l.  110 

Derfor er det viktig at det settes av ekstra ressurser som kan bidra til å dekke behovet til 111 

Multimediesenteret på NTNU. 112 

 113 

 114 

 115 
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4 Norskkurs 116 

 117 

Fra handlingsprogrammet: ”Studenttinget skal jobbe for norskkurs for alle 118 

internasjonale studenter som skal være på NTNU i minst ett år, eller har det 119 

avtalefestet i en ERASMUS avtale.” 120 

 121 

STi hadde oppe sak om norskkurs høsten 2013. Dette kom som et resultat av en 122 

økning av kvalifiserte kandidater til norskkursene. STis vedtak var som følger: 123 

 124 

”Studenttinget mener at: 125 

 NTNU må prioritere å bevilge midler til å utvide antall plasser slik at alle 126 

kvalifiserte søkere får plass på norskkurs på alle trinn. Det er uheldig at de 127 

som har lyst til å lære seg språket ikke får anledning til dette. 128 

 For at studentene som går glipp av forelesningene og eventuelle studenter 129 

som ikke har fått plass på kursene, skal få med seg det som skjer i 130 

forelesningene, skal det innføres videoforelesninger som et supplement på 131 

alle trinn. Dette er ikke et fullverdig alternativ til å øke antallet plasser. 132 

 At nye internasjonale studenter blir tidlig informert om muligheten til å søke på 133 

norskkurs. Det bør også informeres om andre språkopplæringstilbud, som 134 

NoW. 135 

 Alle internasjonale studenter, uavhengig av lengde på studieopphold, skal få 136 

muligheten til å søke og ta norskkurs trinn 1. 137 

 NTNU-studenter må prioriteres foran ektefeller og samboere til vitenskapelige 138 

ansatte” 139 

 140 

Det har ikke vært mulig for saksbehandler å få informasjon om norskkurstilbudet for 141 

2013/2014 i tide før det innstillende AU-møtet, men hvis informasjonen skulle komme 142 

før STi-møtet vil det bli informert om dagens situasjon under behandlingen av denne 143 

saken. Saksbehandler er skuffet over egen innsats i informasjonsinnhentingen til 144 

dette punktet. 145 

 146 

5 Ny modell og finansiering for LAOS (Læringsassistentopplæringssystem) 147 

 148 

Fra handlingsprogrammet: ”Studenttinget skal jobbe for at LAOS skal gi en mer 149 

omfattende opplæring med et større fokus på faglig og pedagogisk 150 

kompetanse”. 151 

 152 

LAOS er et kurs som er tilbudt av Uniped for opplæring av lærings-153 

/studentassistenter/kollokvieledere etc. for fagmiljøene på NTNU som benytter seg 154 

av studenter i undervisningen. Slik som det er nå finnes det to forskjellige varianter 155 

av LAOS, og de er koordinert på helt forskjellige måter. Antall assistenter, lønninger, 156 

alt dette er forskjellig. Det som Uniped bidrar med per dags dato er en 20% 157 

administrativ stilling og en 20% vitenskapelig stilling. I tillegg har du en Teknostart 158 

koordinator, koordinatorer ved de enkelte instituttene, lønnene til læringsassistentene 159 

(som har veldig ulike antall timer). Som sagt så bruker Uniped for tiden to 20 % 160 

stillinger, resten er finansiert av fagmiljøene/FUS/instituttene. 161 

  162 

Det har vært snakk om å utvikle et nytt LAOS, men det er per dags dato svært 163 

uforutsigbart om hva som kommer ut av det. Det kommer mest sannsynlig til å bli satt 164 

ned en offisiell arbeidsgruppe på 6 personer som skal kartlegge instituttenes ønsker 165 



 

  

 

5 

og utarbeidet en ny struktur på LAOS, som også kan inkludere rammene rundt 166 

bruken av studentassistenter i undervisningen. Hvis det er ønskelig med å endre på 167 

LAOS vil det være nødvendig med stabil, sentral finansiering for å få det til og la 168 

fagmiljøene ta seg av den faglige delen uten å måtte stå for mesteparten av 169 

finansieringen for at LAOS skal kunne være et like godt tilbud til alle fagmiljøene på 170 

NTNU. 171 

 172 

NTNU var i 2005 blant vinnerne av NOKUTs utdanningskvalitetspris for LAOS, som 173 

kom på delt 2. plass. 174 

 175 

6 Styrking av studentaktiv forskning 176 

 177 

Fra handlingsprogrammet: ”Studenttinget skal jobbe for at det opprettes 178 

forskerlinjer ved flere studieprogram på NTNU”. 179 

 180 

I 2013 vedtok STi, i sine budsjettprioriteringer, at det skulle settes av en pott på én million 181 

kroner som fagmiljø kunne søke på for å ansette 1. eller 2. års studenter som 182 

forskningsassistenter. Dette var basert på et punkt som stod i arbeidsprogrammet for 183 

2013, og som er videreført i den nåværende politiske plattformen for STi. Både i 184 

handlingsplanen og den politiske plattformen er det nevnt opprettelsen av flere 185 

forskerlinjer på NTNU.   186 

 187 

I dag eksisterer det én forskerlinje ved NTNU, som tilhører DMF, og UROP-programmet 188 

som IVT-fakultetet er tilknyttet. I dette programmet får andre- og tredjeårsstudenter 189 

muligheten til å delta i et forskningsprosjekt ved et annet europeisk universitet, og for 190 

første- og andreårsstudenter til å kunne delta i forskningsprosjekter ved NTNU for å 191 

skape interesse og motivasjon for forskning tidlig i studieløpet. En slik ordning lik IVT sin 192 

er ønskelig ved alle fakultet og studieprogram ved NTNU, og det er dette saksbehandler 193 

mener at STi bør diskutere når det kommer til studentaktiv forskning fordi det vil potensielt 194 

komme flere studenter til nytte enn å få til et pilotprosjekt med forskerlinje ved et 195 

studieprogram. 196 

 197 

Arbeidsutvalgets innstilling 198 

Studenttinget vedtar følgende punkter i prioritert rekkefølge til NTNUs budsjett for 2015: 199 

 200 

”1. NTNU skal opprette et studentombud ved NTNU. 201 

 202 

2. NTNU må finansiere ForVei slik at det blir et fullverdig tilbud for alle studenter ved 203 

universitetet. 204 

 205 

3. NTNU skal finansiere Multimediesenteret for å møte behovet for digitaliserte 206 

undervisningsverktøy.” 207 

 208 

 209 

Dissens: 210 

 211 

Det er en dissens i denne saken, fra Knut Figenschou, Jone Trovåg og Marta 212 

Ranestad, som følger: 213 

 214 

 215 Dissens, Knut, Jone og Marta, endring av punkt på linje 204-205 
 

 NTNU skal finansiere et endret og forbedret LAOS med mer 
omfattende opplæring og med et større fokus på faglig og pedagogisk 
kompetanse. 
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Begrunnelsen for denne dissensen er et ønske om at den tredje og siste 216 

prioriteringen skal være LAOS, som bunner ut i et ønske om å endre, forbedre og 217 

utbrede opplæringen av læringsassistenter/studentassistenter/kollokvieledere/etc... 218 

LAOS blir i størst grad benyttet av fagmiljøer på Gløshaugen for bruk i emner eller 219 

ved teknostart. Det foreligger et ønske om å knytte bruken av LAOS til EiT og til flere 220 

av fagmiljøene på NTNU. Inn under dette punktet ønsker vi også å endre på 221 

rammene rundt bruken av læringsassistenter, som ansettelse og evaluering av 222 

læringsassistenter. LAOS ble opprettet fra sentralt hold for å gi opplæring til 223 

studenter som skulle brukes som en del av undervisningen på NTNU. Slik er ikke 224 

situasjonen i dag og vi ønsker at LAOS blir tatt tak i og støttet opp under av sentrale 225 

midler slik at LAOS, og bruken av studenter i undervisning, fungerer i sin tiltenkte 226 

rolle fra da LAOS ble opprettet. 227 
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 14 

Hensikt med saken 15 

At Studenttinget NTNU vedtar budsjettet for Fadderutvalget 2015 16 

 17 

Bakgrunn for saken 18 

Studenttinget NTNU har ansvaret for å velge leder og nesteleder av fadderutvalget, 19 

som skal arrangere fadderordningen for studentene ved SVT- og HF-fakultetet. De 20 

tar selv opp sitt eget styre og konstituerer seg selv i løpet av våren.  21 

 22 

Utvalget har til oppgave å arrangere, i samarbeid med linjeforeningene og andre 23 

berørte parter, en fadderordning for studenter som tas opp høsten 2015 til studier på 24 

Dragvoll. Det overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på 25 

studiehverdagen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til 26 

sosial integrasjon i studiemiljøet. Utvalget står ellers fritt til å gjennomføre ordningen 27 

slik de ønsker, men skal holde Studenttinget NTNU løpende informert arbeidet. 28 

Utvalget disponerer selv de midler det tildeles, men Studenttinget NTNU vedtar 29 

budsjettet. 30 

 31 

Fra 2012 ble det et større fokus på å støtte opp om linjeforeningskulturen på 32 

Dragvoll. Dette gjenspeiles også i budsjettet for 2015. Potten linjeforeningene kan 33 

søke på, ble kraftig oppjustert i 2013, og i årets budsjett følger man opp denne 34 

tråden. Hovedlinjene i budsjettet har som mål å kunne støtte opp om flere 35 

linjeforeninger ved Dragvoll, slik at disse blir i stand til å ta ansvar for egne 36 

fadderuker i fremtiden. Budsjettet reflekterer denne investeringen i linjeforeningene 37 

som forhåpentligvis reduserer Fadderutvalgets fremtidige arbeidsoppgaver og virke. 38 

 39 

Studenttinget har tidligere vedtatt at de ønsker å bygge ned, og på sikt avvikle 40 

Fadderutvalget. Det er tatt hensyn til dette i årets budsjett ved at man bygger ned 41 

Fondet (som har vært et fond man har bygd opp over flere år for å sikre 42 

Fadderutvalget mot å komme i økonomisk uføre) med kr. 85 000,-, og at man bruker 43 

ca 45 000,- av Egenkapitalen. 44 
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 45 

Arbeidsutvalget til Studenttinget har blitt enig med leder av fadderutvalget, at han 46 

skal utarbeide en plan for hvordan avviklingen av fadderutvalget skal foregå, både 47 

med tanke på pengefordeling og sikring av et godt tilbud til alle studentene på 48 

Dragvoll, inkludert de som ikke har linjeforeninger. 49 

 50 

 51 

Arbeidsutvalgets innstilling 52 

Det vedlagte budsjettet godkjennes. 53 

 54 









 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 
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