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Møtedato: 07.04.2016 Saksbehandler: Kristian Sjøli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 13/16 Organisering av studentdemokratiet 
 

_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
AU - Arbeidsutvalg 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 

Studenttinget NTNU har gjennomført en første høringsrunde rundt ny permanent 1 

organisering fra 2017. Høringen med høringssvar ble tatt opp som diskusjonssak på 2 

forrige STi-møte. Arbeidsutvalget har tatt med innspillene og skrevet en 3 

diskusjonssak om modeller for valg til Studenttinget. Denne har som mål å gi innspill 4 

til arbeidsutvalgets arbeid med en andre høringsrunde. 5 

Arbeidsutvalget ønsker at Studenttinget diskuterer saken. Det vil være en fordel å 6 

fokusere på styrker og svakheter med modellene og hvilke endringer man kan gjøre for å 7 

styrke de forskjellige.  8 

Som en del av diskusjonen rundt svakheter av modellene vil arbeidsutvalget anbefale 9 

Studenttinget å se på tiltak og endringer som kan veie opp for disse.  10 

Modeller for valgordning 11 

Arbeidsutvalget presenterer her tre modeller for organisering av Studenttinget. Alle anses 12 

som gjennomførbare og kan modifiserer uten store problemer.  13 

Modell 1 - Hybrid 14 

Modell én er en blandingsmodell som prøver å ta opp i seg flere forskjellige hensyn 15 

samtidig. Den gir fast representasjon til fakultetestillitsvalgte (FTVer), geografisk 16 

representasjon til Gjøvik og Ålesund, samt muligheten til å velge resterende 17 

mandater fritt. 18 

Hvert studentråd på fakultetsnivå gis en plass i Studenttinget (STi) forbeholdt en av 19 

studentrådet sine FTVer. I tillegg gis det en plass til Stedlig leder i Gjøvik og Stedlig 20 

leder i Ålesund da disse vil fungere som ledere for de lokale studentrådene på sine 21 

respektive campus. Etter denne fordelingen vil STi bestå av 10 representanter.  22 

I tillegg til de forfordelte plassene er det i modellen lagt opp til et urnevalg av 13 23 

representanter til. Disse vil da være åpne slik at alle studenter ved NTNU kan stille 24 

og bli valgt til disse plassene. Valget vil bli gjennomført elektronisk. Studenttinget vil 25 

da til sammen bestå av 23 representanter. En reduksjon fra dagens 31. Tallet 23 26 
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foreslås da dette med dagens studenttall vil gi en relativt jevn fordeling og sikre et 27 

oddetall antall mandater. 28 

Modell 2 – Fakultetsvis + geografisk 29 

Modell to legger ikke opp til å gi plasser i Studenttinget til de fakultetestillitsvalgte. 30 

Hovedtrekket i modellen er at den legger opp til en kombinasjon av geografiske og 31 

fakultetsvise valgkretser.  32 

I modellen deles valgkretsene opp slik at Gjøvik og Ålesund begge fungerer som 33 

egne hele valgkretser, mens man i Trondheim deler opp i fakultetsvise valgkretser. 34 

Alle plasser i Studenttinget fylles opp ved elektronisk urnevalg hvor alle studenter 35 

innenfor valgkretsen kan stille og bli valgt. Studenter i Gjøvik og Ålesund vil kun få 36 

anledning til å stille til og stemme på plassene forbeholdt deres respektive campus 37 

for å unngå dobbeltstemmer. 38 

Modellen forslår en reduksjon av antall plasser i Studenttinget til 23. Dette er en 39 

nedgang fra dagens 31. Tallet 23 foreslås da dette med dagens studenttall vil gi en 40 

relativ jevn fordeling og sikre et oddetall antall mandater. 41 

Modell 3 – Ren FTV-modell 42 

Modell tre legger opp til et lite Studenttinget kun bestående av fakultetestillitsvalgte. 43 

Et slikt Studentting kan bestå av to FTVer fra hvert fakultet pluss en fra Gjøvik og en 44 

fra Ålesund, slik at tinget blir bestående av 18 representanter.  45 

Modellen vil ikke kreve et eget valg, da representantene allerede er valgt på sine 46 

respektive allmøter. Dette vil fjerne problemstillingen med valgkretser og 47 

gjennomføring av valg i Studenttingets regi, noe som vil frigi ressurser.  48 

Arbeidsutvalgets innstilling 49 

Studenttinget fatter ikke vedtak i diskusjonssaker. 50 

 51 



 
  
Møtedato: 07.04.2016 Saksbehandler: Kristian Sjøli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 14/16 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, Studentrådet DMMH, Trondheim Juridiske 1 

Studenters Forening (TJ§F) og  BI Studentersamfunn (BIS) delegert ansvar for saker 2 

relatert til studenters velferd til Velferdstinget. NTNU har 12 av de 18 3 

representantene som sitter i VT.  4 

 5 

VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), og jobber 6 

for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig måte. VT jobber også 7 

lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike eierorganene, og 8 

bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker vedrørende 9 

velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både høst og vår.  10 

 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 ledelse (leder og to nestledere) 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 

12 faste representanter også velge 12 vara for perioden 2016/2017. 28 

Vararepresentanter kan suppleres av Studenttingets AU ved behov. 29 

Arbeidsutvalgets innstilling 30 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 31 

 32 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 ?? 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

 
Mandat for 

VELFERDSTINGET 
 

 

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 

 1 repressentant valgt fra Studentunionen HK 

 1 repressentant valgt fra NTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet 

 1 pepressentant valgt fra NTNU Ålesund 

 

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, gjøvik og Ålesund.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 

omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (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.  



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 ?? 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

 

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: 07.04.2016 Saksbehandler: Jone Trovåg 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 15/16  Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
LMU – Læringsmiljøutvalget  
STi – Studenttinget  
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – mandat for LMU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 2 

utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 3 

studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 4 

sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 5 

 6 

Studentene har fem studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder, 7 

neste gang i 2017. De resterende studentene skal oppnevnes fra ledelsen i 8 

Studenttinget og fra lokalt studentdemokrati ved Ålesund og Gjøvik. 9 

 10 

”Mandat for Læringsmiljøutvalget 11 

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 12 

skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 13 

bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  14 

 15 

Utvalget skal:  16 

1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  17 

2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  18 

3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 19 

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  20 

4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.» 21 

 22 

 23 

 24 

Saksbehandlers vurdering 25 

Studenttinget velger én representant med personlig vara for perioden 07.04.16 – 26 

30.06.17 27 

 28 

 29 

Arbeidsutvalgets innstilling 30 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  31 



NTNU 
Mandat for LMU 
Vedtatt av NTNUs styre 15.02.2016 

1. Formål  

Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt 
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. 
Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og ledelsen i 
saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.  
 
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde:  

 
Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale 
og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters 
læringsutbytte.  

 
Dette utdypes på følgende vis: 
 

 Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser 
slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.  
 

 Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt 
læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, 
og i mellom studentene.  

 

 Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, 
slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og 
endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø. 

 

 Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, 
herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer. 

 

 Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som 
påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og 
vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet. 

 
Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved NTNU ha et helhetlig og 
overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU 
rapport til Styret og gir innspill i Kvalitetsmeldingsprosessen. 
 



2. Roller og funksjoner 

 
Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i 
Universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. For LMU ved NTNU betyr dette: 

1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NTNUs system for kvalitetssikring av 
utdanning. Kvalitetssikringssystemet skal beskrive roller, ansvar og oppgaver i 
organisasjonen når det gjelder læringsmiljø, slik at enhetene kan rapportere på 
læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Rapportene skal behandles i LMU, 
slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre 
prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø. 
 

2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer for 
eksempel gjennom 

a. Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene 
b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser 
c. Dialogmøter med fakulteter 
d. Innspill fra studentorganer 
e. Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø 

og HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø. 
f. Egne saker tatt opp i møter i utvalget, underutvalgene eller arbeidsutvalget 

 
3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en 

overordnet rapport om NTNUs helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger blant 
annet på innsikt utvalget har fått gjennom arbeidet beskrevet i punkt 2. 
 

4. Læringsmiljøutvalget skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette 
skal skje gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via 
tilbakemeldingen fra fakultetene. LMU skal kunne se på klager på overordnet nivå, og 
avvik som ikke lukkes eller gjentakende klagesaker.  
 

5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i 
planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og 
universelt utformet læringsmiljø.  
 

6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet 
og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden. LMU skal 
holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer 
vedrørende studentenes læringsmiljø. 

 

3. Sammensetting 

LMU ved NTNU består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene 
og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og 
studentenes representanter.  
 



Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Alle studiesteder skal være 
representert i LMU, og det gjelder både studentene og ansatte. Ledere/nestledere fra lokale 
underutvalgene sikrer lokal forankring. 
Studentene 
Studentrepresentanter velges av sentralt og lokalt studentdemokrati med personlige vara, 
og slik at alle studiesteder er representert. Alle studentene oppnevnes fra samme tidspunkt 
uavhengig av campustilhørighet, og for et år av gangen. Studentenes representanter 
fordeles på følgende vis: 
 

• Tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim (to fra sentralt studentdemokrati, en 
åpen plass) 

• En studentrepresentant fra NTNU Gjøvik (velges av lokalt studentdemokrati) 
• En studentrepresentant fra NTNU Ålesund (velges av lokalt studentdemokrati) 

Ansatte  
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara slik at alle studiesteder er 
representert.  Ansattes representanter oppnevnes for to år.  

Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis: 
• Tre ansattrepresentanter fra ledelsen ved NTNU Trondheim  
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Gjøvik  
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Ålesund  

Observatører 
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til 
at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. 
 
Eiendomsforvaltningen, Studentsamskipnaden, AMU, bibliotektjeneste og 
tilretteleggingstjenesten må være representert. Det bør innkalles en observatør som 
arbeider i fellesadministrasjonen med NTNUs kvalitetssikringssystem. Utover dette kan 
observatører kalles inn fast eller etter behov. 
 
Lokale underutvalg 
Det sentrale læringsmiljøutvalget skal ha to underutvalg, ett ved NTNU Gjøvik og ett ved 
NTNU Ålesund. Underutvalgene skal ivareta studenter ved regionale campus, og arrangere 
møter senest to uker før LMU har sitt møte. En statusoppdatering fra underutvalgene skal 
være fast post på programmet ved LMU-møtene. 
 
Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal ha følgende oppgaver:  

 Sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte 
oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt. 

 Dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd 
med kvalitetssystemet.  

Sammensetning 
De lokale underutvalgene skal bestå av 3 studentrepresentanter og 3 representanter fra 
ansatte med personlig vararepresentanter. Studentenes representanter oppnevnes av 
studentdemokratiet, hvorav minst en student skal være medlem av øverste studentorgan for 



å sikre god kommunikasjon.  Rektor delegerer ansvaret med å utnevne representanter for 
ansatte i underutvalgene til viserektorene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund. Utvalgenes 
leder eller nestleder skal sitte i det sentrale LMU for å sikre den lokale forankringen. 
 

4. Sekretariatsfunksjon 

Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU og underutvalgene ivaretas på en 
effektiv og hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU 
bestående av leder av LMU, sekretær, en ansatt- og en studentrepresentant som forbereder 
sakene før møtene og i oppfølgingen i etterkant av møtene.  
 
Funksjonen organiseres inn i stab til prorektor for utdanning. LMU-sekretær har særlig 
ansvar for koordinering og kontakt mellom LMU og de lokale underutvalg. De lokale 
underutvalgene må også tilstås sekretariatsfunksjon ved de lokale studiesteder. 
 

5. Arbeidsmåte 

LMU skal ha 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. Alle 
fakulteter skal besøkes i løpet av en toårig syklus gjennom et dialogmøte, dette gjelder også 
for lokale underutvalg.  
 
LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder, som velges for et år av gangen, vekselvis 
blant de ansattes og studentenes representanter. Leder kaller inn til møtene og innkalling 
med saksliste skal være skriftlig. Referat fra møtene skal være tilgjengelig på nett. LMU er 
beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen 
dobbel stemme, og det er ikke tillatt å stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som 
inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige regler. 
 

6. Endring av mandat 

Endringer i LMUs mandat vedtas av NTNUs styre. 
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Møtedato: 07.04.2016 Saksbehandler: Jone Trovåg 
_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 16/16  Oppnevning av studentrepresentant til Den sentrale klagenemnd 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Bakgrunn for saken 8 

I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 9 

følgende oppgaver:  10 

 Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 11 

uten å være opptatt som student  12 

 klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 13 

 klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 14 

osv 15 

 16 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 17 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med 22 

funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Man skal nå velge 23 

en student med personlig vara som får funksjonstid fra 01.07.16 til 30.06.17.  24 

 25 

 26 

Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer 27 

forberedelse før hvert møte. Vervet er kompensert på timebasis. 28 

 29 

Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 30 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 31 

har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 32 

 33 

Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 34 

Vedtak:  ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 35 

føringer for innstillingen.” 36 

 37 

 38 

Arbeidsutvalgets innstilling 39 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  40 
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