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Berekraftspolitisk plattform 

 

  

Møtedato: 23.11.2017  Sakshandsamar: Johannes Bjartnes og 

Gjermund Langset 

 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 38/17 Berekraftspolitisk plattform 4 

_______________________________________________________________________ 5 

Vedlegg 6 

Berekraftspolitisk plattform 7 

Forkortingar 8 

SULI-test: Sustainability literacy test 9 

_______________________________________________________________________ 10 

 11 

Bakgrunn for saka 12 

Agenda 2030 trådde i kraft 1. januar 13 

2016. Alle verda land samla seg om ein 14 

agenda,  denne agendaen skal syte for 15 

at alle land i verden bidrar til at neste 16 

generasjon får tilsvarande eller betre 17 

moglegheiter enn den nåverande. 17 18 

mål for berekraftig utvikling vart definert 19 

som vegen for å nå målet om ei verd 20 

med berekraftige samfunn og 21 

berekraftige system. Berekraftsmåla kan 22 

sjåast på som ei oppfordring frå FNs 23 

medlemsland til alle aktørar i samfunnet 24 

om å bidra på sin måte. NTNUs visjon er 25 

Kunnskap for ei betre verd. Dette tvinger 26 

fram eit behov for å forstå kva ei betre 27 

verd er. Ei verd som er i tråd med berekraftsmåla er et godt steg på vegen, og difor 28 

bør NTNU og Studenttinget ha politikk på korleis universitetet skal forhalda seg til 29 

desse.  30 
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Sustainable development solutions network lanserte i august en guide1 for korleis 31 

universitet i Australia og Stillehavsregionen kan igangsette tiltak for berekraftig 32 

utvikling i tråd med berekraftsmåla. Figuren over viser korleis berekraftsmåla kan 33 

bidra på universitetet og korleis universiteta kan bidra til berekraftsmåla. 34 

Synleggjering av berekraft kan også definere korleis universitet og høgskuler kan 35 

være ansvarlege institusjonar. Sett i samanheng med NTNUs visjon Kunnskap for ei 36 

betre verd er dette aktuelt. Samtidig bidreg UH-sektoren med kunnskap og 37 

innovasjon om berekraft. I tillegg utdannar ein kandidatar og bevisstgjer personar 38 

som kan implementere berekraftsmåla i sine verksemder. Samspelet mellom 39 

berekraftsmåla og UH-sektoren kan sjølvsagt være mykje breiare og større, men 40 

dette er ein mogleg innfallsvinkel.  41 

 42 

 43 

Guiden identifiserer også fire hovudområde UH-44 

sektorens bidrag kan kategoriserast i. Desse er 45 

forsking, utdanning, kultur i og styring av 46 

organisasjonen og eksterne aktivitetar som 47 

formidling og fasilitering av prosesser om 48 

berekraftsmåla. Plattformen svarar i hovudsak på 49 

det som handlar om utdanning og 50 

organisasjonsstyring, samt noko om samarbeid og 51 

eksterne aktivitetar. Forskingsaktivitet og 52 

prioriteringar av denne er ikkje tatt med i 53 

plattforma. Dette er for å kunne spisse og 54 

konkretisere plattforma. Politikk på disse områda 55 

er gode eksemplar på korleis Studenttingets 56 

politikk på berekraft kan utvidast og forbetrast i 57 

framtida.  58 

 59 

Sakshandsamars vurdering 60 

NTNUs nye strategi vil inkludere berekraftsmåla som eit viktig grunnlag for 61 

universitetets verksemd dei neste årene. Difor er det viktig at Studenttinget har god 62 

politikk om berekraft, som kan utviklast og konkretiserast i tida framover. Sidan 63 

berekraftsmåla truleg allereie er inne i planane for universitetet framover kan det 64 

verke som om jobben nærast er utført før den er begynt, frå Studenttinget si side. 65 

Nettopp på grunn av at berekraft kjem til å vere på agendaen ved mange tilfelle i åra 66 

som kjem må Studenttinget kunne bidra med eit nyansert og konkret bilde av 67 

berekraft.  68 

                                                 
1 http://ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/2017/08/University-SDG-Guide_web.pdf. 

Les mer om guiden her: http://unsdsn.org/news/2017/09/05/a-new-guide-to-help-universities-

accelerate-action-on-the-sdgs/ 
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http://unsdsn.org/news/2017/09/05/a-new-guide-to-help-universities-accelerate-action-on-the-sdgs/
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Dersom denne plattforma vert vedteke er det fyste gong Studenttinget vedtek politikk 69 

som handler om FNs berekraftsmål. Plattforma slår tydelig fast at universitetene har 70 

eit spesielt ansvar for å oppnå berekraftsmåla, som er ei ny tilnærming til berekraft 71 

for Studenttinget. Samstundes seier plattforma at NTNU burde vere eit universitet 72 

som skal gå framom sektoren for å vere med å utvikle korleis uinversitet og 73 

høgskuler kan bidra til å implementere berekraftsmåla både lokalt og globalt. Dette 74 

saman med tiltak for eit slags berekraftsforum internt på NTNU, meiner 75 

sakshandsamar er viktige tiltak for å leggje til rette for ei heilhetleg tilnerming til 76 

berekraft i universitets- og høskulesektoren. 77 

Sakshandsamarar meiner det er viktig å knytte tidlegare vedteke politikk om miljø og 78 

berekraft opp til berekraftsmåla, og at ein god måte å gjere det på er gjennom denne 79 

plattforma. 80 

 81 

 Sakshandsamar meiner det er viktig for Studenttinget å ha ei heilskapleg tilnærming 82 

til berekraft. Det får ein best over ei viss tid der ein fokuserer på berekraft og korleis 83 

Studenttingets politikk stiller seg i eit berekraftsperspektiv. Sakshandsamar meiner 84 

Studenttinget best kan danne seg ei heilskapleg tilnerming til temaet er gjennom å 85 

vurdere samtlege sakar Studenttinget behandler i eit berekraftsperspektiv i tillegg til 86 

korleis ein gjer det på vanleg måte. På den måten får ein samstundes vist at 87 

berekraft er meir enn bare elbil og miljø, men at berekraft kan vere relevant for svært 88 

mykje. Eksempelvis lik rett til utdanning, kjønnsbalanse i studier, universell utforming 89 

og grøntområder på campus. Arbeidsutvalets fleirtall ynskjer ei svakare formulering i 90 

avsnittet på linje 23-25. Sjå dissens frå Gjermund, Magnus og Johannes. 91 

 92 

Studenttingets politiske plattform for 2015 slår det fast at (...)tverrfagligheten 93 

innebærer reelt samarbeid mellom samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige 94 

miljøer. Utdanningen på NTNU må integrere faglige perspektiver på bærekraftig 95 

utvikling som er særegent for hvert studieprogram, samt en generell kunnskap om 96 

bærekraftig utvikling og evne til etisk refleksjon rundt problemstillinger tilknyttet 97 

temaet. Denne politikken er vidareført i forslaget til plattform. NTNUs miljørapport har 98 

har i fleire år slått fast at ein har som ambisjon at alle studentar skal ha 99 

grunnleggjande kunnskaper om berekraft. Studenttingets handlingsplan for 2015 slår 100 

fast at Studenttinget skulle jobbe for å oppnå dette i 2015. Likevel er det ikkje laga 101 

nokon plan av NTNU for korleis ein skal kartlegge no-situasjonen, eller for korleis ein 102 

skal implementere berekraft i alle studier. Derfor er det viktig å fortsette å løfte dette. 103 

I forslaget til plattform har AU innstilt på at vi ynskjer ei større ambisjon for 104 

studentanes kunnskaper om berekraft. AU meiner studentane bør få ei 105 

dybdekunnskap om berekraft innanfor sitt område, slik at ein kan få meir ut av 106 

tverrfagleg samarbeid om berekraft. Då leggjer ein også i større grad opp til at 107 

kandidatane arbeider på berekraftige måte på sine arbeidsplasser.  108 

 109 

Dette inneber som det også står i teksten fra 2015 at Studenttinget ynskjer at 110 

studieprogramma må integrere faglege perspektiv på berekraft som er særegent for 111 

det enkelte fagområde, medan ein seinare, til dømes gjennom ekspertar i team, 112 

nyttar kvarandres kunnskap saman for ei tverrfagleg tilnerming. Plattforma 113 

introduserar ny politikk på dette området ved å leggje ansvaret på fakulteta for å 114 



4 

 

 

  

 

utføre ei løpande vurdering og kartleggjing av utdanningane. På den måten kan 115 

studieprogrameigarane implementere berekraft på mest hensiktsmessig måte i dei 116 

enkelte studieprogramma. Samstundes foreslår arbeidsutvalet ny politkk ved ynskje 117 

om at alle studentar skal gjennomføre ei Sustainability literacy test, SULI-test. 118 

Sakshandsamar meiner dette har to ulike mål, nemlig å kartleggje studentane 119 

kunnskaper om berekraft, samt bevisstgjere dei om berekraft, og korleis dei ulike 120 

formane for berekraft kan spele saman.  121 

 122 

Studenttinget har tidligere ikkje vedteke at vi ynskjer å nytte ekspertar i team som eit 123 

verkemiddel for at samtlege studenter skal få dybdekunnskap om berekraft. 124 

Arbeidsutvalet ynskjer at samtlege landsbyar i eksperter i team skal ha innslag av 125 

berekraft. På den måten får ein bevisstgjort samtlege masterstudentar ved NTNU om 126 

dei tverrfaglege tilnermingene til berekraft. Merk at plattforma ikkje har tatt stilling til 127 

korleis ex.phil bør nyttast i undervisning om berekraft. Studenttinget har politikk på at 128 

ex.phil bør komme tidleg i studieprogramma. Samstundes er ex.phil ei god 129 

mogelegheit for tverrfagleg jobbing. 130 

 131 

Avsnittet på linje 48-53 handlar om ei type berekraft som mange vanlegvis ikkje 132 

tenkjer på som berekraftige tiltak. Sakshandsamar meiner tiltaka som er nevnt i 133 

plattformen er eit av områda uinversiteta direkte kan bidra til ei berekraftig utvekling. 134 

Berekraftsmål 4.b og 4.c seier at personar i utveklingsland og øystater må få auka 135 

mogelegheiter til å få tilgang til høgare utdanning i i-land eller i program tilknytta i-136 

land. Berekraftsmål 4.c knyttar dette spesielt opp mot lærarutdanningar, medan 4.b 137 

seier at teknologi- og IT-utdanninger og yrkesopplæring er spesielt viktige område å 138 

gjere tilgjengelege for studentar i land som ikkje er langt utvikla. Tiltaket med 139 

flyktninghjelpa er trukke spesielt fram som eit godt døme på tiltakt som er heilt i tråd 140 

med desse berekraftsmåla. NTNU tilbyr nokre beboarar i ei flyktningleir i Kenya 141 

opplæring i entreprenørskap. Dette er ei type hjelp til sjølvhjelp som gjer at samfunn i 142 

utveklingsland kan bære seg sjølv på ein betre måte. Studenttinget har ikkje noko 143 

politikk på dette området frå tidlegare. 144 

 145 

Innovasjon er eit av kjerneområda til NTNU. Studenttingets politikk om innovasjon 146 

inneheld ikkje noko om korleis innovasjonen gjort ved NTNU skal stille seg til 147 

berekraft. Altså er både den foreslåtte politikken om at utdanningar om innovasjon og 148 

entreprenørskap skal ta særleg omsyn til berekraft og berekraftsmåla, og forslaget 149 

om at det ikkje skal forekomme innovasjoner på NTNU som motverker bærekraftig 150 

utvekling, ny politikk for Studenttinget. Dette medfører ikkje at alle inovasjonar ved 151 

NTNU skal handle om miljø, da det ikkje er knytt opp mot tematikk i innovasjonen. 152 

Det betyr derimot at innovasjonar skal dekke dagens behovog utfordringar, utan å 153 

øydelegge framtidige moglegheiter. Herunder sosiale innovasjonar og sosialt 154 

entreprenørskap.  155 

 156 

I Studenttingets politiske plattform for 2014 vedtok Studenttinget at ein ynskjer 157 

velkommen klimarekneskap ved NTNU, og at eit slikt verktøy kan vere med å gjere 158 

studentane meir miljøbevisste. NTNU gjennomførte eit klimarekneskap for 2013, men 159 

har ikkje gjort det sidan den gongen. I forslaget til plattform foreslår arbeidsutvalet at 160 
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NTNU skal føre klimareknskap minst annakvart år. Klimarekneskap er ei god måte å 161 

synleggjere kva deler av organisasjonen som i størst grad bidreg til utslipp, og 162 

dermed kvar det er viktigast at ein gjennomfører tiltak. Ved å gjere opp 163 

klimarekneskap jamnleg kan ein også følgje opp dei tiltaka som gvert gjennomførte, 164 

og måle effekta av dei. Derfor meiner sakshandsamar at ein skal bruke 165 

klimareknskapa aktivt til å lage handlingsplanar for korleis ein kan redusere utslippa.  166 

 167 

Med Sti-sak 50/12 Etiske retningslinjer ved NTNU vedtok Studenttinget ynskjer for 168 

etiske retningslinjer. Desse inkluderar omsyn til tvangsarbeid, barnearbeid, 169 

diskriminering, brutal behandling, HMS, lønn, arbeidstid, miljø, korrupsjon og omsyn 170 

til folkerett. Berekraft er meir enn berre miljø, og difor er det viktig også ta omsyn til 171 

desse andre områda i anskaffingar og samarbeid. Dette er eit døme på korleis ei 172 

plattform og enkeltvedtak kan utfylle kvarandre. Plattforma gir ei overordna politikk, 173 

medan enkeltvedtak kan gi ei konkretisering i enkeltsaker.  174 

 175 

Hensikta med denne plattforma er ikkje å samanfatte all politikk Studenttinget har 176 

vedtatt og skal vedta i framtida om berekraft. Snarare skal den være et utgangspunkt 177 

for vidare utdjupande politikk. Døme på område ein kan arbeide vidare mer er korleis  178 

berekraft skal implementerast i utdanningar, korleis eit samarbeidsforum om 179 

berekraft ved NTNU kan sjå ut og på kva måte universitetet kan nytte 180 

klimarekneskap som eit aktivt verktøy i styringa av organisasjonen. Andre områder 181 

som ikkje er inkludert i plattforma kan sjølvsagt også komplimentere og utvide 182 

Studenttingets tilnærming til berekraft. Det viktigaste denne plattforma bidreg til er å 183 

leggje til rette for at Studenttinget på ei god måte kan respondere på henvendelser 184 

og prosessar relatert til berekraft som heilt sikkert kjem på dagsorden i nær framtid. 185 

 186 

 187 

 188 

 189 

Arbeidsutvalets innstilling 190 

Studenttinget NTNU vedtar Berekraftspolitisk plattform med redaksjonell fullmakt til 191 

AU.  192 

 193 

Dissensar er det redegjort for i forslag til plattform. 194 
 195 

 196 

 197 



Berekraftspolitisk plattform 1 

 2 
Berekraftig utvikling er utvikling som dekker dagens behov, utan å øydelegge moglegheitene 3 
til framtidige generasjonar. Berekraftsmåla er operasjonaliseringa av denne definisjonen. 4 

Denne plattforma er eit utgangspunkt for å sette berekraft på dagsorden, samt for å gjere 5 
Studenttinget klart til å bidra i prosessar på universitet der berekraft vil vere på agendaen. 6 
 7 
Studenttinget meiner samfunnansvaret til NTNU inneberer at universitetet må føre ein 8 
politikk for tilnærming til berekraft og berekraftsmåla. Det betyr at alle prosesser og all 9 

aktivitet på NTNU må vurderast ut i frå eit berekraftsperspektiv. Hensyn til miljø og berekraft 10 
skal veie tungt. 11 
 12 
Studenttinget meiner akademia har eit særskild ansvar for å bidra til å oppnå berekraftsmåla. 13 

Derfor bør NTNU delta og ta initiativ til samarbeid om korleis universitet og høgskular skal 14 
bidra til å oppnå berekraftsmåla. Sustainable development solutions network i Australia og 15 
Stillehavsregionen utforma høsten 2017 ein guide for korleis universiteta i regionen kunne 16 
tilnerme seg berekraftsmåla. Studenttinget meiner NTNU burde vere ei pådrivar for 17 

tilsvarande initiativ for Norden og/eller Europa. 18 

I tillegg meiner Studenttinget at det bør takast initiativ til eit samarbeidsforum for arbeid med 19 
berekraft på NTNU, slik at ein kan forene dei ulike tilnærmingane ulike personar og grupper 20 

har for berekraft. 21 
 22 
Ei slik heilskapleg tilnærming til berekraft skal også gjelde for Studenttingets organisasjon. 23 

Slik får ein over ei viss tid ei heilskapleg tilnærming til berekraft, og ein kan gi innspel til ei 24 
bredde av prosessar på NTNU med grunnlag i berekraft. 25 

 26 
Berekraft i utdanningane: 27 

Det største bidraget NTNU har til berekraftig utvikling er kandidatane som vert utdanna 28 
kvart år. Dette er ein enorm moglegheit universitetet har, som det er viktig å ikkje 29 

undervurdere. NTNUs miljørapport slår fast at alle studentar ved NTNU skal ha 30 
grunnleggjande kunnskap om berekraft, dette støtter Studenttinget, men ynskjer større 31 
ambisjonar for studentane sin kunnskap om berekraft. For å oppnå dette meiner Studenttinget 32 
at alle studieprogram skal ha innslag av berekraft der det er hensiktsmessig. For å gjere dette 33 

må ansvaret for å kartlegge utdanningane leggast på fakulteta. Dei bør gjere ei kontinuerleg 34 
vurdering av sine studieprogram og på kva måte dei tilfredsstiller målet om at alle studentar 35 
skal ha grunnleggjande kunnskap om berekraft. I tillegg bør alle studentar ved NTNU i løpet 36 
av studieløpet gjennomføre ein SULI-test for å kartlegge studentane sin kunnskap kring 37 
berekraft og bevisstgjere studentane om temaet.  38 

 39 
Berekraft er eit svært breitt tema, og det bør reflekterast i Studenttingets og NTNUs politikk 40 
på området. Studenttinget meiner at studentane først bør lære om berekraft innan sitt eige fag 41 

og fagets eigenart. Deretter bør ein dyrke tverrfagleg aktivitet gjennom fag som ekspertar i 42 
team (EiT). Studenttinget meiner det er viktig at det er reelt samarbeid mellom 43 
samfunnsvitskaplege og naturvitskaplege fag. Ekspertar i team er ein god arena for slikt 44 
samarbeid. Studenttinget meiner at alle landsbyane i ekspertar i team skal ha innslag av 45 

berekraft, og at minst halvparten skal ha berekraft som eitt av sine hovudtema.  46 
 47 
Berekraftsmål 4.b og 4.c seier at akademisk samarbeid og utveksling med øystatar og 48 

utviklingsland er viktige tiltak for ei berekraftig utvikling. Spesielt gjeld dette for 49 



lærarutdanningar. NTNU har noko utveksling for lærarstudentar til utviklingsland, men 50 

Studenttinget meiner dette må utvidast og systematiserast. I tråd med berekraftsmål 4.b, har 51 
NTNU eit samarbeid med Flyktninghjelpen om opplæring i entreprenørskap i ei flyktningleir i 52 

Kenya. Dette er eit eksempel på tiltak som bør utvidast til å fleire område. 53 
 54 
Gjennom både utdanningar og anna aktivitet på NTNU utviklast det mange innovasjonar av 55 
både ansatte og studentar. Utdanningar om innovasjon og entreprenørskap skal ta særleg 56 
omsyn til berekraft og berekraftsmåla. Studenttinget meiner det ikkje skal førekomme 57 

innovasjonar på NTNU som motverkar berekraftig utvikling.  58 
 59 
Berekraft i organisasjonen NTNU: 60 
Berekraftsmål 4 og 5 slår fast at likestilling mellom kjønna og mangfald i alle arenaer, og 61 
spesielt i utdanningsinstitusjonar er avgjerande for berekraftig utvikling.  62 

 63 
Studenttinget meiner NTNU skal gjere opp klimarekneskap minst annakvart år. 64 

Klimarekneskap bidreg i å synleggjere kva tiltak som reduserer klimafotavtrykket i tillegg til 65 
at det bidreg til å setje konkrete mål. Handlingsplanar for optimalisering av organisasjonen 66 
skal følgje etter kvart rekneskap. 67 
 68 

Studenttinget meiner NTNU skal setje strenge krav til alle samarbeidspartnerar om deira 69 
tilnærming til berekraft. NTNU skal ikkje samarbeide med partnerar som ikkje bidreg til ei 70 

berekraftig utvikling. Dette inneber å sette strenge miljø- og berekraftskrav i alle anskaffingar.  71 
 72 
NTNU disponerer mykje bygningsmasse, Campuspolitisk plattform seier at nullutslippsbygg 73 

er eit godt i bidrag i reduksjonen av universitetets klimafotavtrykk. Solceller og anna 74 
energiproduksjon bør innførast på alle relevante eksisterande bygg. NTNU skal ikkje bygge 75 

eller leie nye bygg som ikkje produserer meir energi enn dei nyttar. Bygg nytta av NTNU skal 76 
ivareta biologisk mangfald, og bidra til god luftkvalitet i nærområda.  77 

 78 
 79 
 80 

 81 

 82 
Dissens 1 v/Magnus Johannesen, Johannes Bjartnes og Gjermund Kvernmo Langset 83 
Tillegg linje 23/24:  84 
Etter …Studenttingets organisasjon. «Alle sakar Studenttinget skal diskutere eller vedta i bør 85 
inkludere ei vurdering av korleis saka stiller seg i eit berekraftsperspektiv.» 86 

 87 
 88 
Dissens 2 v/Gjermund Kvernmo Langset og Johannes Bjartnes 89 
Endring linje 32: 90 
«For å oppnå dette meiner Studenttinget at alle studieprogram skal ha innslag av berekraft 91 

kvart semester.» 92 
 93 
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Møtedato: 23.11.2017 Saksbehandler: Lars Bjørnar Vist 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 43/17  
Resolusjon: Tiltak mot frafall i høyere utdanning 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
 
Resolusjon: Tiltak mot frafall i høyere utdanning.   
 
Forkortelser 
 
NTNU – Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet 
ILU – Institutt for lærerutdanning  
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
 
Ifølge en undersøkelse gjort på bestilling av Universitetet i Bergen, der 1341 NTNU 1 

studenter tok del kommer det frem at 53,6% av studentene på NTNU ikke har en 2 

grad etter elleve semestre. Av disse bytter 32% institusjon mens 21,5% har studierett 3 

ved NTNU. Blant de som blir værende på NTNU er 9,4% fremdeles studenter, mens 4 

12,1% har falt ut av høyere utdanning. Av de 32% som bytter institusjon bytter 12,8% 5 

til en annen institusjon igjen, mens 4,2% faller fra høyere utdanning. Sammenlignet 6 

med andre universiteter kan man også se at studenter fra NTNU i mye større grad 7 

bytter til en statlig høgskole ved institusjonsbytte, 20,3%, mot det nasjonale snittet på 8 

12,3%. 9 
 10 

I tilstandsrapporten for høyere utdanning fra 2016 var hovedtemaet gjennomføring og 11 

frafall. Her poengteres det at en må skille mellom frafall fra et studieprogram og 12 

frafall fra høyere utdanning. I tilstandsrapporten skriver Kunnskapsdepartementet at 13 

det meste av frafallet skjer de to første semestrene. 14 
 15 

Studenttinget hadde i 2012 et vedtak på at man ønsket muligheten for oppfrisknings- 16 

og forkurs på studier der frafall var i overkant høyt. Dette skulle være opp til 17 

studentene selv å benytte seg av. Dette fungerer på ingeniørstudiene og blant annet 18 

ILU. Dette ser Studenttinget på som et godt tiltak som er velfungerende den dag i 19 

dag.  20 
 21 



 

  

 

2 

I 2010 vedtok Studenttinget at NTNU burde ta initiativ til et felles frafalls- og 22 

gjennomstrømmingsbegrep i sektoren og jobbe aktivt for å bedre dokumentere frafall. 23 

Studenttinget mente at gjennom et samarbeid på tvers av institusjoner ville man stå 24 

bedre rustet til å redusere frafall og få flere studenter gjennom studieløpet. For å 25 

supplere dette vedtok Studenttinget også at det skulle være større mulighet og 26 

legges til rette for at studenter kunne ta studier på deltid i større grad enn før.  27 

 28 

Saksbehandlers vurdering 29 

 30 

Frafall er komplekst, og derfor er man nødt til å dele opp frafall ut fra hvilke typer 31 

frafall som eksisterer. Studenttinget mener at dette ikke blir gjort i tilstrekkelig grad 32 

den dag i dag. Når man snakker om frafall må man skille mellom frafall fra høyere 33 

utdanning og frafall fra studieprogram. Tallene er fortsatt ikke lyse med tanke på at 34 

21,5% av de som ikke har en grad etter elleve semester bytter studieprogram, og 35 

32% bytter institusjon. Når man derimot skiller mellom frafall fra høyere utdanning og 36 

frafall fra studieprogram er det lettere å vite hvor man skal legge trykket for å 37 

forebygge frafall. Det er her valgt å fokusere på opptak og at alle studenter på NTNU 38 

skal ha tilgang til en faglig mentor som konkrete tiltak med direkte innvirkning på 39 

frafall fra studieprogram og høyere utdanning. 40 
 41 

Når det kommer til opptak ved studiet ser man at det i stor grad forekommer 42 

overbooking. Overbooking går ut på at man tar opp flere studenter enn tilgjengelige 43 

studieplasser. Dette er fordi man ønsker at studieplassene til en hver tid er fylt, og 44 

kompenserer derfor opptaket med hensyn til forventet frafall. Det er likevel viktig at 45 

man ikke ser på overbooking som det største problemet, men heller et symptom på 46 

at frafall forekommer. Denne kulturen må endres. En konsekvens av overbooking er 47 

også frafall. Overbooking forsterker frafallet da studentene i noen tilfeller kan føle seg 48 

neglisjert. 49 
 50 

En faglig mentor skal være en veileder som kan hjelpe studenten til å komme i gang 51 

med det faglige arbeidet og assistere studenten i å finne sin plass på universitetet og 52 

skape en tilhørighet til universitet og studieprogram. En faglig mentor kan også være 53 

en person som hjelper studenten å utvikle de nødvendige ferdighetene studenten 54 

måtte trenge for å komme seg gjennom studiet. Studenttinget mener at det bør være 55 

opp til hver enkelt student om de vil benytte seg av en faglig mentor eller ikke.  56 

 57 

Mottakeren av Resolusjon om tiltak mot frafall i høyere utdanning vil være NTNU. 58 

 59 

Saksbehandlers innstilling 60 

 61 

 Studenttinget vedtar Resolusjon om tiltak mot frafall i høyere utdanning. 62 



Resolusjon om tiltak mot frafall i høyere utdanning 1 

 2 

Studenttinget mener at studenter må få kunne ombestemme seg, og dermed bytte 3 
studie. Man er nødt til å skille mellom frafall fra studieprogram og frafall fra høyere 4 
utdanning generelt. Studenttinget mener at frafall fra høyere utdanning er et problem 5 
NTNU må være med å løse. Frafall fra høyere utdanning innebærer at en student har 6 
avbrutt sitt studieprogram og ikke begynt på et nytt studieprogram i løpet av to 7 

semestre. Med andre ord: at studenten har vært utenfor systemet for høyere 8 
utdanning i mer enn ett år. 9 
 10 

Det er mange ulike årsaker til frfall fra høyere utdanning. Et symptom på dette er 11 
overbooking. Overbooking går ut på at man tar opp flere studenter enn tilgjengelige 12 

studieplasser. Det er en stor skjevfordeling av vekst i antall studieplasser og antall 13 
studenter tatt opp til studieplassene. Det er likevel viktig at man ikke ser på 14 

overbooking som det eneste problemet.  15 
 16 

En annen årsak til frafall fra sektoren er et dårlig eller mangelfullt læringsmiljø. Dette 17 
gjelder alle aspektene ved læringsmiljøet. Hvis ikke fasilitetene eller studiemiljøet er 18 

gode nok vil studenten enten bytte eller avslutte studiet. Fra studiebarometeret og 19 
læringsmiljøundersøkelsen kommer det tydelig frem at studentene ved NTNU ikke er 20 
tilfreds med informasjon og veiledning underveis i studiet, noe som kan være en 21 

medvirkende årsak til frafall. 22 
 23 

Som tiltak for å redusere frafall krever Studenttinget at: 24 
 25 

 NTNU skal kartlegge hvordan læringsmiljø påvirker frafall, og hvilke endringer 26 
man kan gjøre på kort og lang sikt for å redusere frafall.  27 

 Alle studenter ved NTNU skal få tilbud om en faglig mentor for å bedre 28 
oppfølging og veiledning gjennom studiet. Den faglige mentoren vil ikke være 29 
løsningen på frafallsproblematikken i seg selv, men Studenttinget mener det 30 

vil være et godt tiltak.  31 
 Opprettelse av studieplasser og inntak av studenter må tilpasses kapasiteten. 32 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Beregnet timetall 

Vedlegg 2 – Gammel instruks FUS 

Vedlegg 3 – Gammel instruks FUL 

Vedlegg 4 – Ny instruks FUS 

Vedlegg 5 – Ny instruks FUL 

Vedlegg 6 – Ny instruks FUI  

Forkortelser 

FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 

FUL - Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorudanningene 

FUI - Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen 

SR - Studentråd 

UU- Utdanningsutvalget 

TTS - Trondheim Teknikersamfunn 

SP- Studentparlament  

_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 1 

Forvaltningsutvalg ved NTNU er et organ for å sørge for god koordinering av bolker av 2 

tverrfakultære studieprogram. Dette har lang historie i form av FUS, noe kortere i form av 3 

FUL og ganske ny i form av FUI. Studentrepresentantene i FUS og FUL har blitt valgt inn på 4 

en arbeidsinstruks som er vedtatt av Studenttinget, og det er fornuftig også å ha på plass en 5 

arbeidsinstruks for studentene i FUI. I tillegg har det kommet en bestilling fra prorektor om å 6 

samkjøre arbeidsinstruksene for å få en form for “beste praksis” på studentmedvirkning. Det 7 

sees derfor som hensiktsmessig å revidere instruksene til FUS og FUL samtidig som man 8 

vedtar instruks for FUI.  9 

 10 

I de tidligere stillingsinstruksene er det skissert endel arbeidsoppgaver rettet direkte mot 11 

møtedriften i forvaltningsutvalget i tillegg til arbeidsoppgaver som inngår som en del av 12 

studentdemokratiet. FUS sin instruks er sist vedtatt den 2.mai 2013, og FUL sin instruks er 13 

endret sist 20. november 2014. Endringer i 2014 var for å gjøre de mer likelydende i form av 14 

at det ble instruksfestet et SR-lektor etter modell fra SR- Siving.  15 
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 16 

I samarbeidsavtalen mellom NTNU og Studenttinget som regulerer hvordan 17 

studentdemokratiet skal fungere og bli støttet av NTNU står det: 18 

 19 
«Studentrepresentantene i de tverrfakultære forvaltningsutvalgene under rektor mottar honorar etter 20 
arbeidets omfang.» 21 
 22 
Med dette som bakgrunn har Studenttinget fått følgende bestilling: 23 

 24 
«Prorektor er opptatt av at vilkårene for studentmedvirkning skal være tydelige og transparente.  På 25 
denne bakgrunn vil prorektor be Studenttinget om følgende: 26 
  27 

·         Beskrive hvilke oppgaver som inngår i vervene som studentrepresentant i de ulike 28 
forvaltningsutvalgene.  Beskrivelsene bør baseres på ‘beste praksis’ og bør være mest 29 
mulig lik mellom utvalgene. 30 
·         Estimere omfanget av disse oppgavene 31 
·         Fastsette studenthonorarene for de ulike utvalgene basert på disse estimatene» 32 

 33 

Studentrepresentantene har derfor blitt bedt om å se på hvilke arbeidsoppgaver de har, og 34 

hvor mange timer de bruker på de forskjellige. I tillegg er det hentet inn informasjon om hvor 35 

mye møtetid det er beregnet i et normalt år fra sekretærene for de ulike utvalgene. 36 

 37 

Forslagene til arbeidsomfang er forsøkt strukturert på samme måte av saksbehandler, og lagt 38 

til grunn en edruelig timebruk. Dette finner du i vedlegg 1. 39 

 40 

For FUI er det lagt inn reisetid for møter i tillegg til møtetid, da møtene ambulerer på hvilken 41 

by som avholder møtene. Her er det gjennomsnittlig tid skissert til selve reisetiden som er lagt 42 

til grunn. Det er da totalt 11 møter + 5 seminar/faggruppemøte for FUI hvor man slipper å 43 

reise på 1/3 av møtene, da det er i hjembyen. Derfor ligger det inne 11 reiser á 10 timer 44 

reisetid per møte.  45 

 46 

Møtehyppighet og varighet for øvrige møter i studentdemokratiet er samkjørt og 47 

sammenfattet av saksbehandler etter beste evne, og i diskusjon med de som avholder møtene. 48 

Saksbehandlers vurdering 49 

Etter gjennomgangen er det tydelig at utvalgene har forskjellig innretning på arbeidet. 50 

Estimert møtetid i løpet av et år er: 51 

 52 

Utvalg Estimert møtetid per år Timebetaling per nå 

FUS 55 200 

FUL 40 200 

FUI 103 300 

 53 

Så lenge dette er tilfelle er det ikke mulig å ha likhet for studentrepresentantene. 54 

Saksbehandler stiller seg spørrende til om det er hensiktsmessig med så stor tidsbruk på 55 
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møtetid, da det krever mye av sekretariatet å få denne tiden til å bli effektiv. Med nesten 56 

dobbel møtetid burde det tilsvare minst dobbel sekretariatsfunksjon.  57 

 58 

I oversikten over mandatfestet arbeid er det også lagt inn kontortid, formøte og forberedelser 59 

til formøte. Dette for å skaffe et rammeverk rundt stillingen som gjør det lettere å komme inn 60 

i rollen, og sørge for at man ikke blir alene om vurderingene man tar med seg inn i møtet. Det 61 

har blitt kategorisert som direkte og indirekte del av mandatet til utvalget. 62 

 63 

Som studentrepresentant er det viktig å også være en del av det øvrige studentdemokratiet, for 64 

å gjøre det lettere å holde seg oppdatert på saker og støtte hverandre for økt mulighet til 65 

gjennomslag. Dette er skissert som studentdemokratisk arbeid, men kan også til dels gjøres 66 

gjennom kontortid.  67 

 68 

For at mandatfestet arbeid ikke skal være for tidkrevende er det tenkt at man sparer tid til 69 

forberedelser ved å kunne lese sakspapirer, gi en kort oppsummering og få tilbakemeldinger 70 

fra de man har formøte med. Her er SR-Siving og SR-lektor etablert som organ der 71 

studentrepresentantene gjør dette for henholdsvis FUS og FUL. Dette er en samling av FTVer 72 

og ITVer som representerer de ulike utdanningene andre steder i studentdemokratiet. FUI har 73 

ikke formelt etablert dette, men prøver ut ulike ordninger. Med utdanninger som er lokalisert i 74 

flere byer er det også andre utfordringer. Dette er skissert fra representantene som mulig ved 75 

at representanten fra Trondheim har møter med FTVer og TTS, hvor representantene fra 76 

Gjøvik og Ålesund har møter med relevante ITVer lokalt. Saksbehandler legger her til grunn 77 

at forberedelsene til disse møtene gjøres i felleskap når det kommer til faglig innhold og hva 78 

som skal presenteres, og derfor ikke krever mye per representant å gjennomføre.  79 

 80 

Noen møtene under studentdemokratisk arbeid er sterkt Trondheimsbasert. Dette gjelder 81 

formøter til NTNU-styret, UU og FTV-forum. De to førstnevnte er møter der representanter i 82 

andre sentrale organer ønsker innspill fra ressurspersoner i studentdemokratiet, og blir flittig 83 

brukt til å søke kunnskap før møter. Det siste er et samarbeidsforum for de andre FTVene for 84 

å samkjøre saker på tvers av fakulteter, og finne gode løsninger på problemer som er 85 

gjeldende for flere. Her må det vurderes om det er hensiktsmessig med rullende deltakelse og 86 

at det da benyttes skype for å delta, eller om det er bedre med kun deltakelse fra Trondheim.  87 

 88 

Studenttingsmøter/studentparlamentsmøter er skissert i én bolk, da dette er samlende enheter. 89 

Studenttinget har tidligere ønsket deltagelse fra sentrale utvalg, spesielt når det er relevante 90 

saker på dagsorden. Deltagelse på lokale studentparlamentsmøter vil også være 91 

hensiktsmessig for å forstå hva som foregår i andre deler av NTNU lokalt, og belyse sider 92 

som er relevante for studentene de representerer.   93 

 94 

I tillegg til alt dette arrangeres det også seminar av og for SR og STi som er ment for å drive 95 

faglig utvikling og opplæring av tillitsvalgte. Dette forekommer én eller to ganger i året per 96 

studentråd, og er ofte samkjørt noen studentråd sammen. Her vil deltakelse hos studentrådene 97 

være mest for å bli kjent og styrke det faglige opplegget for det øvrige studentdemokratiet. 98 

Seminaret til Studenttinget vil sannsynligvis gi større faglig utbytte, og være mer relevant for 99 

å forstå sin posisjon i NTNU systemet og hvilket arbeid man legger ned for helheten. I tillegg 100 

til å gi flere relevante sparrepartnere når det kommer til arbeidet utvalget skal gjøre. 101 

Saksbehandler mener at seminar ikke burde legges som et krav, men det burde være en 102 

oppfordring, da det kan gjøre øvrig arbeid mer givende, og sørge for flere kontaktpunkter og 103 
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øke kompetanse.  104 

 105 

FUI har en ganske annen organisering da det også er et stort geografisk spenn, og det er i 106 

tillegg lagt til grunn en betydelig større møtedrift per nå. Det sees derfor som hensiktsmessig 107 

at det utbetales større honorar til studentene i dette utvalget.  108 

 109 

Det bør diskuteres hvordan man skal løse deltakelse på Trondheimsbaserte samarbeidsorgan i 110 

studentdemokratiet. Hvis det er kun representanten fra Trondheim som får mulighet til å delta 111 

bør det gjøres en omfordeling av arbeidsoppgavene. For eksempel at man ikke deltar på andre 112 

seminarer arrangert av studentdemokratiet, eller at man øker honoraret.  113 

 114 

For STi/SP-møter ansees det som ønskelig med deltagelse hele tiden der det er relevante 115 

saker, og mer frivillig utover dette. Dette vil også gjøre arbeidsbelastningen mindre.  116 

 117 

Det er ikke gjort vurderinger på arbeid med saker på eget initiativ, og det bør derfor gies litt 118 

rom til dette. I tillegg er det ikke lagt opp til tid til å sette seg inn i vervet, da dette er ønskelig 119 

at delvis gjøres på forhånd, men mest ved at man går over til en ordning der det velges 120 

studenter med overlappende perioder for å sikre kompetanse i gruppen. Det er ønskelig at 121 

man får til dette så fort som mulig, også for FUI. 122 

 123 

Saksbehandler mener øvrige skisserte arbeidsoppgaver er å anse som kompetansehevende for 124 

at studentrepresentantene skal kunne stille på likt nivå som de vitenskapelige ansatte i 125 

utvalget. Derfor bør det også kunne dekkes av samarbeidsavtalen mellom NTNU og 126 

Studenttinget i form av at det honoreres etter arbeidets omfang.  127 

 128 

Det er også en presisering at denne typen verv er en kombinasjon av tillitsverv og honorert 129 

stilling. Det har derfor vært en forventning om å gjøre en innsats som strekker seg utover det 130 

man får honorert i stillingen for å kunne gjøre dette på en god måte.  131 

 132 

Med disse vurderingene til grunn vil det bli følgende overslag på arbeidsbelastning for 133 

studentene som sitter i forvaltningsutvalgene. 134 

 135 

Utvalg Arbeidsbelastning år Arbeidsbelastning semester 

FUS 290 145 

FUL 280 140 

FUI Gjøvik/Ålesund 460 230 

FUI Trondheim 550 275 

 136 

For FUS og FUL ser det ut til å være ganske fornuftig mengde arbeid som må legges ned for å 137 

holde seg oppdatert og på et tilstrekkelig nivå for å kunne gjøre en god jobb i vervet. For FUI 138 

er det flere utfordringer.  139 

 140 

FUI er i større grad i en innkjøringsfase fordi det er utdanninger som ikke har vært sentralt 141 

styrt på denne måten tidligere, og skal brukes mye tid på å få samkjørt på tvers av byer og 142 
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kulturer. Det er derfor mulig å anta at det vil reduseres noe i timetall på lengre sikt. Det må 143 

likevel være bærekraftig i sin gjennomføring frem til det skjer.   144 

 145 

Utfordringene som kommer på bakgrunn av geografi utspiller seg som ganske mange timer. I 146 

løpet av et år er dette totalt 110 timer ekstra som ikke er gjeldende for de andre utvalgene. 147 

Dette er ønskelig å redusere blant annet ved å legge seminar/faggruppemøter til å 148 

sammenfalle med ordinære møter. Dette vil spare til sammen 40 timer i reisetid i året for alle 149 

deltagere.  150 

 151 

I en overgangsperiode kan det også skisseres at man ikke avholder kontortid i sin ordinære 152 

form ved at man er tilgjengelig for resterende studentdemokrati i tillegg til å bruke denne som 153 

forberedelse til møter. Det vil være en reduksjon av servicenivå, og muligens et tap i form av 154 

muligheten til å diskutere saker i litt mer uformelle settinger, men med en så stor 155 

arbeidsbelastning vil det være vanskelig å argumentere for at man skal binde opp to timer. 156 

 157 

Ved å gjøre disse reduksjonene vil det bli totalt 104 timer reduksjon per år. Da ender 158 

Gjøvik/Ålesund på 355 og Trondheim på 445 timer i året. Dette er fortsatt 65 og 155 timer 159 

over FUS, men begynner å nærme seg noe som er mer gjennomførbart.  160 

 161 

Siden det er en del arbeid som er tungt Trondheimsbasert kan det være en idé å velge inn to 162 

personer som sitter i Trondheim for å sikre bedre erfaringsoverføring og at man er mer robust 163 

når det kommer til studentdemokratisk arbeid generelt. Dette vil også kunne hjelpe 164 

representantene i Gjøvik og Ålesund ved at man kan bruke mindre tid på forberedelser, fordi 165 

man er to til å dele på lokalt arbeid i Trondheim. Én kan da ha en mer koordinerende rolle og 166 

sørger for at man holder seg oppdatert på saker og kommer lettere inn i arbeidet, fra alle 167 

byene. 168 

 169 

Videre prosess etter vedtatte stillingsinstrukser er å diskutere med prorektor for å sikre at 170 

studentrepresentantene får de vilkårene som er lagt til grunn i arbeidsinstruksene. Hvis dette 171 

ikke blir tilfelle blir er det viktig at diskusjonen om hvilke deler man utelater blir bestemt av 172 

diskusjonen på dette møtet så arbeidsutvalget er sikre på hva de går inn i diskusjonen med. 173 

Arbeidsutvalgets innstilling 174 

Studenttinget vedtar nye arbeidsinstrukser for FUS, FUL og FUI. 175 

Studenttinget ber Arbeidsutvalget gå i dialog med prorektor for å sikre vilkårene som er 176 

ønsket for studentrepresentantene i forvaltningsutvalgene.  177 



FUS Hva Vår- Antall Høst-Antall Timer Vår - Total Høst - Total Sum Bolk Vår Sum Bolk Høst

Mandatfestet FUS-møte 6 5 3,5 21           17,5

forberedelser-FUS 5 5 1,75 9             8,75

Seminar FUS 1 1 6 6             6

Fellesmøter 1 1 2 2             2

Kontortid 17 15 2 34           30

Formøte til FUS 5 5 2 10           10

Forberedelser-formøte FUS 5 5 1 5             5

87                 79                  

Studentdemokratisk Stimøter/studentparlamentsmøter 5 4 4 20 16

Formøte-UU 5 5 2 10 10

forberedelser-UU 5 5 1 5 5

Formøte-NTNUstyret 4 4 2 8 8

forberedelser-styret 4 4 2 8 8

FTV-forum 4 4 2 8 8

39 39

Seminar AD-IV 0,5 1 16 8 16

IE-NV 1 1 16 16 16

Studenttinget 1 1 16 16 16

Totalt 40 48

Fordelt 1/2 20 24

Det her står direkte og indirekte i utvalgets mandat Vår Høst Gjennomsnitt

87                79                83                

Totalt mandatfestet og kompetansehevende arbeid Vår Høst Gjennomsnitt

146              142              144              



FUL Hva Vår- Antall Høst-Antall Timer Vår - Total Høst - Total Sum Bolk Vår Sum Bolk Høst

Mandatfestet FUL-møte 5 5 2,5 12,5        12,5         

forberedelser-FUL 5 5 1,25 6,3          6,3           

Arbeidsgruppemøter 6 0 2 12,0        -           

Kontortid 17 15 2 34,0        30,0         

Formøte til FUL 5 5 2 10,0        10,0         

Forberedelser-formøte FUL 5 5 1 5,0          5,0           

80                 64                  

Studentdemokratisk Stimøter/studentparlamentsmøter 5 4 4 20 16

Formøte-UU 5 5 2 10 10

forberedelser-UU 5 5 1 5 5

Formøte-NTNUstyret 4 4 2 8 8

forberedelser-styret 4 4 2 8 8

FTV-forum 4 4 2 8 8

39 39

Seminar HF-SU 1 1 16 16 16

AD-IV 0 1 16 0 16

IE-NV 1 1 16 16 16

Studenttinget 1 1 16 16 16

Totalt 48 64

Fordelt 1/2 24 32

Det her står direkte og indirekte i utvalgets mandat Vår Høst Gjennomsnitt

80                64                72                

Totalt mandatfestet og kompetansehevende arbeid Vår Høst Gjennomsnitt

143              135              139              



FUI Hva Vår- Antall Høst-Antall Timer Vår - Total Høst - Total Sum Bolk Vår Sum Bolk Høst

Mandatfestet FUI-møte 6 5 6,5 39           32,5

forberedelser-FUI 6 5 3,25 20           16,25

Seminar FUI 2 1 6,5 13           6,5

Faggruppemøte FUI 1 1 6,5 7             6,5

Reisetid for møter 6 5 10 60           50

Kontortid 17 15 2 34           30

Diskusjonssmøte kvelden før  FUI 6 5 2 12           10

Formøte til FUI (med FTV eller ITV) 6 5 2 12           10

Forberedelser-formøte FUI 5 5 1 5             5

201               167                

Studentdemokratisk Stimøter/studentparlamentsmøter 5 4 4 20 16

20 16

Studentdemokratisk Trondheim?

Formøte-UU 5 5 2 10 10

forberedelser-UU 5 5 1 5 5

Formøte-NTNUstyret 4 4 2 8 8

forberedelser-styret 4 4 2 8 8

Forberede oppsummering studdem 4 4 1 4 4

FTV-forum 4 4 2 8 8

Sum 43 43

Seminar IV-AD 0,5 1 16 8 16

IE-NV 1 1 16 16 16

Studenttinget 1 1 16 16 16

Totalt 40 48

Fordelt på 2/3 27 32

Det her står direkte og indirekte i utvalgets mandat Vår Høst Gjennomsnitt

201          167           184              

Spesielt tillegg for Trondheim? Vår Høst Gjennomsnitt

43            43             43                

Totalt mandatfestet og kompetansehevende arbeid Vår Høst Gjennomsnitt

Trondheim 291          258           274              

Totalt mandatfestet og kompetansehevende arbeid Vår Høst Gjennomsnitt

Gjøvik og Ålesund 248          215           231              



Arbeidsinstruks for FUS-representantene  1 

Vedtatt på Studenttingsmøte 2. mai 2013 2 

 3 

Studentrepresentantene i FUS skal ivareta sivilingeniørstudentenes interesser i  4 

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen.  5 

  6 

Allmøtet for sivilingeniørutdanningen innstiller en representant til Studenttinget, som  7 

så foretar den formelle oppnevningen. Det skal fortrinnsvis sitte en mannlig og en  8 

kvinnelig studentrepresentant i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår. Den  9 

FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for Studentrådet for  10 

sivilingeniørutdanningen som består av FTRer fra fakultetene som tilbyr  11 

sivilingeniørutdanning (IVT, IME, NT), samt IØT. Representantene jobber sammen  12 

og har kontortid to timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra  13 

studiesituasjon og timeplan.  14 

  15 

FUS-representantene har fast kontor som de deler med FTRene på IØT, AB og IVT.  16 

De har tilgang til en konsulent som er ansatt 100%, som deles med de andre  17 

tillitsvalgte  18 

  19 

Arbeidsoppgaver:  20 

- Forberede seg til og delta på FUS-møter. Her skal representantene ivareta 21 

sivilingeniørstudentenes perspektiver. 22 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 23 

sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 24 

høringssvar fra studentrådene IVT, NT, IME og IØT på høringer som 25 

kommer fra FUS. 26 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester. 27 

- Kontortid to timer pr. uke. 28 

- Delta på formøter til NTNUs styre, formøte til UU og Studenttingsmøter når 29 

saker som angår sivilingeniørstudentene behandles. 30 

- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.  31 

- Være ressurspersoner for medlemmene i SR Siving. 32 



Vedtatt på Sti-møte 13/14 den 20.11.2014 
 
Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for 
Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene (FUL) 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i FUL. 
Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det velges en ny representant 
hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for lektorutdanningene som 
består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning (IME, NT, SVT og HF) og 
PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter . De 
fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. 
Det skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både 
lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 
 
Arbeidsoppgaver: 

 Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL. Her skal 
representantene 
ivareta interessene til alle studenter tilknyttet et lektorprogram. 

 Være et talerør mellom studentene og FUL. 
 Delta på Studenttingsmøter, utdanningsutvalgets- og NTNU-styrets formøter, 

der det er relevante saker for lektorutdanningene på sakslisten. 
 Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for 

Lærerutdanning og programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet 
de ulike lektorprogrammene. 

 Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene. 
 Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen. 
 Forberede og avholde allmøter 



Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUS-representantene  3 

 4 

Studentrepresentantene i FUS skal ivareta studenter ved teknologimasterstudier sine 5 

interesser i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Det sitter to 6 

studentrepresentanter i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår. Den FUS-7 

representanten som har sittet lengst, er leder for Studentrådet for 8 

sivilingeniørutdanningen som består av FTVer fra fakultetene som tilbyr 9 

sivilingeniørutdanning. Representantene jobber sammen og har kontortid to timer i 10 

uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og 11 

timeplan.  12 

 13 

Arbeidsoppgaver:  14 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUS. 15 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 16 

sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 17 

høringssvar fra studentrådene som har sivilingeniørutdanning på høringer 18 

som kommer fra FUS. 19 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester. 20 

- Kontortid to timer pr. uke. 21 

- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 22 

når saker som angår sivilingeniørstudentene behandles. 23 

- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.  24 

- Være talerør mellom studentene og FUS. 25 

- Strekke seg til å delta på STiminar og studentrådsseminar. 26 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 27 



Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUL-representantene  3 

Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 4 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i 5 

FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det velges en ny 6 

representant hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for 7 

lektorutdanningene som består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning 8 

og PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter. De 9 

fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. Det 10 

skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både lektorutdanningene 11 

ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  12 

 13 

Arbeidsoppgaver:  14 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL.  15 

- Være et talerør mellom studentene og FUL.  16 

- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 17 

når saker som angår lektorstudentene behandles. 18 

- Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte og 19 

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike 20 

lektorprogrammene.  21 

- Ta initiativ i saker som opptar lektorstudentene.  22 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen.  23 

- Forberede og avholde allmøter én gang i semesteret. 24 

- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar.  25 

- Kontortid to timer pr. uke. 26 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 27 



Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUI-representantene  3 

Studentrepresentantene i FUI skal ivareta ingeniørstudentene sine interesser i 4 

Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen. Det sitter tre studentrepresentanter i 5 

FUI. Det er overlappende perioder der det velges to på vårsemesteret og én på 6 

høsten. Representantene jobber sammen og tilstreber kontortid to timer i uka. De 7 

fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan.  8 

 9 

Arbeidsoppgaver:  10 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUI. 11 

- Holde formøte med relevante tillitsvalgte i egen studieby 12 

- Delta på diskusjonsmøte med øvrige studentrepresentanter før FUI-møte. 13 

- Kontortid to timer pr. uke. 14 

- Delta på Studenttingsmøter/Studentparlamentsmøter når saker som angår 15 

ingeniørstudentene behandles.  16 

- Ta initiativ i saker som opptar ingeniørstudentene.  17 

- Være talerør mellom studentene og FUI. 18 

- Strekke seg til å delta på STiminar og studentrådsseminar. 19 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 20 

I tillegg er det ønskelig at representanten fra Trondheim: 21 

- Deltar på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og FTV-forum når 22 

saker som angår ingeniørstudentene behandles. 23 



 
 1 

 2 

  3 

 
Møtedato: 23.11.2017 

 
Saksbehandler: Børre Isac L’orange  

_______________________________________________________________________ 4 

 5 

STi-sak 45/17 Regnskap Fadderutvalget 2017                      6 

_____________________________________________________________________ 7 

Vedlegg 8 

Vedlegg 1 Detaljert regnskap 9 

Vedlegg 2 Resultatregnskap 10 

 11 

Hensikt med saken 12 

Studenttinget NTNU skal orienteres om hvordan det gikk med regnskapet til 13 

Fadderutvalget 2017 samt godkjenne det forelagte regnskap. 14 

 15 

Bakgrunn for saken 16 

Studenttinget NTNU har hatt ansvaret for å velge leder og nestleder av 17 

Fadderutvalget som skal arrangere fadderordningen på Dragvoll. De tar selv opp sitt 18 

eget styre og konstituerer seg selv i løpet av våren.  19 

 20 

Utvalget har arrangert, i samarbeid med linjeforeningene og andre berørte parter, en 21 

fadderordning for studenter som ble tatt opp høsten 2017 til studier på Dragvoll. Det 22 

overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på studiehverdagen 23 

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til sosial integrasjon i 24 

studiemiljøet. 25 

 26 

I tråd med vedtaket i Studenttinget i STi-sak 35/11 ”Fremtidens fadderuke» skal 27 

regnskap godkjennes av Studenttinget.  28 

 29 

Saksbehandler vurdering 30 

Fadderutvalget presenterer selv regnskapet på Studenttingsmøtet og er tilgjengelige 31 

for spørsmål i løpet av saken.  32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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Kommentarer fra saksbehandler: 37 

Dette vil være det siste regnskapet til fadderutvalget som skal bli godkjent av 38 

studenttinget. Da det ble vedtatt tidligere i år at fadderutvalget skal nedlegges. 39 

Arbeidet videre har vært å omorganisere fadderutvalget så det ligger under 40 

linjeforeningsforumet på Dragvoll. Her er vedtekter vedtatt og det skal bli valgt en nytt 41 

styre med 6 representanter i løpet av November 2017. 42 

 43 

Sponsormidler 44 

Sponsormidlene er ifra to kontrakter vi har vært med på i år. Den ene er med Sit som 45 

er på ca. 45 000,- og den andre er med AtB på 7 000,-  46 

 47 

Salg av fadderbånd 48 

Fra fjorårets regnskap kom vi på 78 776 kr i overskudd på denne posten. På grunn 49 

av dette bestemte vi oss for å sette ned prisen på fadderbåndene fra 200kr til 150kr. 50 

Dette gjorde at vi kom på et underskudd med ca. 8000,- fra hva som var budsjettert. 51 

Vi regnet med et større salg av fadderbånd, men fikk derimot et mindre salg en 52 

fjoråret. Dette kan også ha noe med at vi hadde en mindre dag å selge bånd på.  53 

 54 

Grafisk materiell 55 

Her er det vært budsjettert med 5 000,- og det er blitt brukt, 4 937,-. Grafisk materiell 56 

har vært flyers til fadderposene. Her står det hvilke aktører som er med på 57 

rabattavtaler på fadderbånd og info om fadderukene. 58 

 59 

Tillskudd til linjeforeninger 60 

I år ga vi ut 293 880,- Etter å ha gått over regnskap fra linjeforeningene var det flere 61 

linjeforeninger som hadde penger til overs. Dette er dokumentert til neste års 62 

fadderutvalg og det er gitt beskjed om at disse pengene skal være forbeholdt 63 

fadderukene. 64 

 65 

Fadderbånd 66 

Det var budsjettert med 10 000,- for kjøp av flere fadderbånd, her ble det brukt 6533,- 67 

vi i fadderutvalget var veldig fornøyd med å finne en ny og billigere leverandør. 68 

 69 

Temafesten 70 

På temafesten var det budsjettert med 70 000,- Vi fikk lik avtale som i fjor, men pga. 71 

flere faddere og fadderbarn som tok bruk at dette tilbudet ble fakturaen på 77 950,- 72 

Fra fjoråret har dette arrangementet økt med ca. 300 flere deltakere. 73 

 74 

Dragvollympics 75 

Det var budsjettert med 10 000,- på denne posten her er ingen midler blitt brukt da 76 

det ikke er blitt arrangert noen Dragvollympics dette året. 77 

 78 

Stand- up 79 

Budsjettert med 60 000. ,-  Avtalt med Quak! Skulle denne posten komme på rundt 80 

70 000, dette var et valg vi gjorde da vi så at dette ikke kom til å bli arrangert 81 

Dragvollympics. Vi satset derfor på en større artist, Zahid Ali, som medførte et større 82 
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oppmøte på stand-upen fra i fjor. Pga uforutsette utgifter i ettertid ble det brukt 83 

94 708,- Dette er tatt opp med Quak sitt styre og vi vil gjøre neste fadderutvalg 84 

oppmerksom på dette. Et alternativ kan være å lage et eget felles arrangement for 85 

Dragvoll eller noe annet enn stand-up til neste år. 86 

 87 

Kosthold 88 

Det var budsjettert 20 000,- vi brukte 25 500,- på en fadderfrokost før 89 

immatrikuleringen, hvor Sit stod for mat til 400 faddere. SiT sin pris på samme tilbud 90 

har gått opp med ca. 7000,- Dette var ikke forutsett før vi fikk faktura.  91 

 92 

 93 

Arbeidsutvalgets innstilling 94 

Studenttinget vedtar regnskapet for fadderutvalget 2017.  95 



Fadderutvalget Regnskap Budsjett for 2017

Ny konto Konto Navn Resultat 2017 Budsjett 2017 Resultat 2016 Budsjett 2016 Resultat 2015 Budsjett 2015

INNTEKTER
10 Overføringer/Inntekter

101 Tilskudd fra NTNU -178 162,00 160 000,00 -171 540,00 160 000,00 167 217,00 160 000,00
101-1 Tilskudd fra NTNU - lønn -76 299,00 76 000,00 -75 991,00 74 000,00 73 783,00 72 000,00

102 Sponsorpenger -52 055,00 55 000,00 -10 000,00 55 000,00 58 450,00 50 000,00
103 Salg av Fadderbarnbånd -192 997,63 200 000,00 -278 776,93 200 000,00 209 956,45 200 000,00
104 Overskudd forrige år 0,00 55 000,00 0,00 76 000,00 0,00 757,00
105 Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Bruk av EK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 833,00
107 Fond 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00

SUM INNTEKTER -499 513,63 546 000,00 -536 307,93 565 000,00 509 406,45 547 590,00

UTGIFTER
20 Lønn

201 Honorar 0,00 76 000,00 75 991,00 74 000,00 73 783,00 72 000,00
201-0 76 299,00 0,00

76 299,00 76 000,00 75 991,00 74 000,00 73 783,00 72 000,00

30 Kontordrift

301-0 Kontorrekvisita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301-3 Mobiltlf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301-4 Mobil ab 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301-5 Drift av webside 120,00 120,00 120,00 120,00 95,00 90,00

302 Trykksaker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302-0 Grafisk materiell til kampanje 4 937,50 5 000,00 5 062,50 0,00 0,00 0,00

302-1 Materiell til fadderuka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302-2 Materiell til immatrikuleringsdagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302-3 Fadderhåndbok (350 stk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302-4 Fadderbarnhåndbok ( 3300 stk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 057,50 5 120,00 5 182,50 120,00 95,00 90,00

40 Fadderutgifter
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Fadderutvalget Regnskap Budsjett for 2017

401 Rekruttering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401-0 Tilskudd til linjeforeninger 293 944,00 293 880,00 249 661,00 250 000,00 237 666,15 240 000,00

401-1 0,00 0,00

293 944,00 293 880,00 249 661,00 250 000,00 237 666,15 240 000,00

402 Fadderforpleining 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402-0 Incentiver til faddere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402-1 Snacks for alle under faddergalla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402-2 Fadderkurs august/møtekveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402-3 Premiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402-4  Mat faddergalla til fadderne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402-5 Styret 0,00 1 000,00 792,00 7 500,00 3 045,31 7 500,00

402-6 Fadder t-skjorter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402-7 Fadderarmbånd og fadderbarnarmbånd 6 533,00 10 000,00 7 428,00 13 000,00 11 281,00 12 000,00

402-8 0,00 0,00

6 533,00 11 000,00 8 220,00 20 500,00 14 326,31 19 500,00

50 Fadderuka
501 Totalutgift SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

501-0 mva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502 Arrangementer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502-0 Immatrikuleringsdagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502-1 Rebusløp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502-2 Diverse leker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502-3 Temafest 77 950,00 70 000,00 60 702,50 100 000,00 62 358,69 120 000,00

502-4 Dragvollympics 0,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

502-5 Stand up 94 708,00 60 000,00 46 635,50 70 000,00 49 509,65 70 000,00

502-6 Forhåndskjøp av billetter på vista for fadderne og alle med bånd0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502-7 172 658,00 140 000,00 127 338,00 190 000,00 111 868,34 190 000,00

503 Bank og bil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

503-0 Leie av bankterminal/izettle 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 5 000,00
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Fadderutvalget Regnskap Budsjett for 2017

503-1 Leiebil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

503-2 Drivstoff/ parkering 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

503-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 6 000,00

70 Diverse 

701 Kosthold 25 500,00 20 000,00 18 482,58 10 000,00 0,00 10 000,00

701-0 0,00 0,00

25 500,00 20 000,00 18 482,58 10 000,00 0,00 10 000,00

80 Finansinntekter-/kostnader og gebyrer

801 Gebyrer og avgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

802 Renter av innskuddskonti -3 241,00 -4 001,00 -4 667,00

802-0

901 Kreditorer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

902 Debitorer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

579 991,50 546 000,00 484 875,08 547 620,00 437 738,80 537 590,00
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Fadderutvalget RESULTATREGNSKAP 2017

DRIFTSINNTEKTER 2017 2016 2015

Tilskudd fra NTNU 178 162,00 171 540,00 167 217,00

Tilskudd lønn 76 299,00 75 991,00 73 783,00

Sponsorpenger 52 055,00 10 000,00 58 450,00

Salg av fadderbånd 192 997,63 278 776,93 209 956,45

Overskudd forrige år 55 433,85 0,00 0,00

Fond 0,00 0,00 0,00

554 947,48 536 307,93 509 406,45

DRIFSKOSTNADER

20 Lønn 76 299,00 75 991,00 73 783,00

30 Konotrdrift 5 057,50 5 182,50 95,00

40 Tildeling linjeforeninger 293 944,00 249 661,00 237 666,15

40 Fadderutgifter 6 533,00 8 220,00 14 326,31

50 Fadderuka sms 0,00 0,00 0,00

50 Fadderuka div arrangement 172 658,00 127 338,00 111 868,34

50 Bank og bil 0,00 0,00 0,00

70 Diverse 25 500,00 18 482,58 0,00

80 Gebyrer og avgifter 0,00 0,00 0,00

SUM DRIFTSKOSTNADER 579 991,50 484 875,08 437 738,80

Totale renteinntekter 3 241,00 4 001,00 4 667,00

DRIFTSRESULTAT -21 803,02 55 433,85 76 334,65

Fond 21 803,02 0,00 0,00

Bruk av EK 0,00 0,00 0,00

ÅRSRESULTAT 0,00 55 433,85 76 334,65



Fadderutvalget RESULTATREGNSKAP 2017

2014 2013 2012 2011

160 911,60 158 797,55 150 684,25 214 000,00

72 088,40 71 010,15 69 315,75

55 900,00 55 000,00 46 000,00 135 500,00

250 703,00 240 219,00 205 292,00 321 382,00

0,00 46 165,47 0,00 0,00

0,00 0,00 3 000,00

0,00

539 603,00 571 192,17 471 292,00 673 882,00

72 088,40 71 010,15 69 315,75 69 315,75

90,00 0,00 6 703,62 45 329,50

213 670,00 212 722,20 200 637,00 185 240,04

6 364,00 116 704,00 82 066,00

35 000,00 35 000,00 35 873,52 51 808,33

199 388,97 264 733,18 172 702,22 145 304,80

2 027,87 9 322,50

16 500,00 0,00 831,00

0,00 150,00 0,00

545 129,24 709 492,03 567 448,11 497 829,42

6 283,00 6 887,00 7 161,00 9 108,00

756,76 -131 412,86 -88 995,11 185 160,58

0,00 85 000,00 0,00 50 000,00

0,00 46 412,86 88 995,11 0,00

756,76 0,00 0,00 135 160,58
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Sti-sak 46/17 Innstilling på studentrepresentant til LMU 
 

 
Forkortelser  
LMU – Læringsmiljøutvalget 
 
Relevant litteratur 
Mandat til LMU 
 

 
 
Bakgrunn for saken 
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 lærings skjer, og som påvirker studentenes 
læringsutbytte.  
 

LMU skal blant annet: 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø. 
 
LMU består av 10 faste medlemmer, hvorav 5 representanter fra studentene og frem 
fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselsvis blant ansattes og 
studentenes representanter. I 2018 skal leder være en ansattrepresentant.  
 
Saksbehandlers vurdering 
LMU skal ha tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim, en studentrepresentant 
fra NTNU Gjøvik og en studentrepresentant fra NTNU Ålesund.  
 
Studenttinget velger en studentrepresentant med funksjonstid fra 01.01.2018 – 
31.12.2018 som skal erstatte Stig-Martin Liavåg. Studenttinget velger også vara. De 
øvrige studentrepresentantene har videre funksjonstid.  
 
Arbeidsutvalgets Innstilling 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU


  

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 
 



 

 
17.11.2017  

 

 
  
Møtedato: 23.11.2017 Saksbehandler: Marte Øien 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 47/17 Innstilling på studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for studentrepresentantene for FUL 
 
Forkortelser 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR – lektorutdanning i realfag 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) er et utvalg under rektor som skal 2 

ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle 3 

felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og 4 

gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 

 6 

Saksbehandlers vurdering 7 

Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studenttinget NTNU innstiller på 8 

studentrepresentanter til FUL, formell oppnevning til utvalget gjøres av rektor. Etter 9 

avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Allmøtet for 10 

lektorutdanningen en kandidat for Studenttinget.  Som ved alle andre valg i 11 

Studenttinget har alle studenter mulighet til å stille. 12 

  13 

Representanten vil sitte fra 01.01.2018 frem til 31.12.2018, og første halvdel av 14 

perioden vil representanten sitte sammen med Siv Stavang Aune, som sitter frem til 15 

31.07.2018. Representanten vil erstatte Olaf Stuberg som sitter fram til 31.12.2017. 16 

 17 

Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 18 

representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 19 

 20 

Allmøte for lektorutdanningen blir avholdt den 21.11.17. Allmøtes innstilling vil bli 21 

presentert på Studenttingsmøte.  22 

 23 

Arbeidsutvalgets innstilling 24 

Arbeidsutvalget innstiller ikke ved personvalg. 25 



STi-sak 46/13 Arbeidsinstruks for FUL-representantene 
 
«Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for Forvaltningsutvalget for 
Lektorutdanningene 
 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene.  
 
Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av 
Studenttinget, hvor det gjennom et rullerende opptak holdes valg av én ny 
representant hvert halvår. Det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 
representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  
 
Arbeidsoppgaver:  
• Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL (3-4 
ganger i semesteret). Her skal representantene ivareta interessene til alle studenter 
tilknyttet et lektorprogram. 
• Være et talerør mellom studentene og FUL. 
• Delta på utdanningsutvalgets-, NTNU-styrets formøter og Studenttingsmøter, 
der det er relevante saker for lektorutdanningene på sakslisten. 
• Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for 
Lærerutdanning og programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de 
ulike lektorprogrammene. Representantene skal også delta på studentutvalgsmøtet 
som arrangeres av de hovedtillitsvalgte.  
• Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene.» 
 



 

17.11.2017  

 

 
  

Møtedato: 23.11.2017 Saksbehandler: Marte Øien 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 48/17 Innstilling på studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningene 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene  
UU – Utdanningsutvalget 
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den 1 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 

sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 

Rektor i strategiske spørsmål.  4 

 5 

FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 

gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 

fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som en velges på våren og 8 

en på høsten.  9 

 10 

FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor: 11 

• Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen 12 

• Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 13 

• Gi tilråding om strukturen i utdanningen 14 

• Gi råd om etablering og nedlegging av program 15 

• I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 16 

programmene 17 

• Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 18 

sivilingeniørutdanningen 19 

• Forberede saker som skal behandles av Rektor 20 

• Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 21 

 22 

  23 



 

  

 

2 

Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og som er 1 

av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal legges frem for 2 

Utdanningsutvalget. 3 

 4 

Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 5 

• I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 6 

kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 7 

• Føre tilsyn med at læringsmålene nås  8 

• Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 9 

kvalitetsforbedrende tiltak 10 

• Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  11 

• Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 12 

 13 

 14 

Saksbehandlers vurdering 15 

Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 16 

utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 17 

fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget.  Som 18 

ved alle andre valg i Studenttinget har alle studenter mulighet til å stille. 19 

  20 

Representanten vil sitte fra 01.01.2018 frem til 31.12.2018, og første halvdel av 21 

perioden vil representanten sitte sammen med Kaja Garbom Sørbotten, som sitter 22 

frem til 31.07.2018. Representanten vil erstatte Sara Phrida K. Norrhall som sitter 23 

fram til 31.12.2017. 24 

 25 

SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 26 

som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 27 

Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 28 

av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 29 

representanten som stedfortreder.  30 

 31 

Allmøte for siv.ing ble avholdt 07.11.17. Innstillingen fra allmøte vil bli lagt fram på 32 

møtet. 33 

 34 

Arbeidsutvalgets innstilling 35 

Arbeidsutvalget innstiller ikke ved personvalg. 36 



STi-sak 21/13 Arbeidsinstruks for studenter i FUS 
  
Vedtak:  

«Arbeidsinstruks for FUS-representantene 
Studentrepresentantene i FUS skal ivareta sivilingeniørstudentenes interesser i 
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen.  
 
Allmøtet for sivilingeniørutdanningen innstiller en representant til Studenttinget, som 
så foretar den formelle oppnevningen. Det skal fortrinnsvis sitte en mannlig og en 
kvinnelig studentrepresentant i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår. Den 
FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for Studentrådet for 
sivilingeniørutdanningen som består av FTRer fra fakultetene som tilbyr 
sivilingeniørutdanning (IVT, IME, NT), samt IØT. Representantene jobber sammen 
og har kontortid to timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra 
studiesituasjon og timeplan. 
 
FUS-representantene har fast kontor som de deler med FTRene på IØT, AB og IVT. 
De har tilgang til en konsulent som er ansatt 100%, som deles med de andre 
tillitsvalgte 
 
Arbeidsoppgaver: 

- Forberede seg til og delta på FUS-møter. Her skal representantene ivareta 
sivilingeniørstudentenes perspektiver. 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 
sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 
høringssvar fra studentrådene IVT, NT, IME og IØT på høringer som 
kommer fra FUS. 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester. 
- Kontortid to timer pr. uke. 
- Delta på formøter til NTNUs styre, formøte til UU og Studenttingsmøter når 

saker som angår sivilingeniørstudentene behandles. 
- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.  
- Være ressurspersoner for medlemmene i SR Siving.» 

 



 

 
Referat fra Allmøte for Sivilingeniørstudentene  

DATO: Tirsdag 07.november 2017 

KLOKKA: 16:15 

STED: S4, Stripa Gløshaugen 

Tilstede: antall: 14 
 

1. Konstituering av Allmøte for Sivilingeniørutdanningen. 

a. Valg av møteleder ved akklamasjon: Kaja Sørbotten 

b. Valg av referent ved akklamasjon: Kristian Hovd Sjøli. 

c. Valg av tellekorps ved akklamasjon: Anja Andersen  

 

2. Orientering fra Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. 

 

K-emne-ordningen 

Alle K-emner på listen kommer til å være åpen for alle studenter. Lista er 

kortet betraktelig ned, fra 50 til rundt 20. Emnene vil bli fordelt utover flere 

tematikker for å få til et bredt tilbud. Disse er Klima, Helse og Miljø; 

Innovasjon og Entrepenørskap; Kommunikasjon og Etikk; Teknologiledels.  

De vil også bli utarbeidet svartelister med de emnene som blir for like den 

hovedprofilen studenten tar.  

 

Minors: skal ha piloter, mest trolig i regi av Entreprenørskolen. 

Det jobbes mot oppstart av piloter for minorordningen fra høsten 2019. Denne 

kommer til å bygge på K-emneordninger. Man vil da kunne ta minor innenfor 

de ulike temaene som K-emnene er gruppert innenfor. En minor vil måtte 

inneholde to K-emner, et Ingeniøremne fra en annen studieretning og EiT. Det 

skal utarbeides et system som lar studenter som tar en minor ha forrett på EiT-

landsbyer som er innenfor deres tematikk.  

 

Tittel: 5-årig master og 2-årig master 

Det skal utarbeides nye titler for disse to studieløsningen. Målet er et tydeligere 

skille mellom 5-årig og 3+2 slik at de som tas opp på studiene skal vite bedre 

hva de går til. Fortsatt uklart hvordan man skiller mellom internasjonal master 

og norsk master.  

 

Porteføljeendringer 

Det gjennomføres en gjennomgang av NTNU sine studieprogram. Det er en del 

overlapp mellom byer og innen samme fagområde. Også flere studier med 



samme tittel. Mål å kutte ned gjennom å slå sammen programmer for å gjøre 

det enklere å organisere studiene og orientere seg i disse.  

 

3. Valg av Studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningen. 

Kaja orienterte om hvordan valget organiseres. 

Det var én forhåndsinnmeldt kandidat: Harald Vinje 

Det ble åpnet for mulighet til å stille til valg frem til selve avstemningen.  

Harald presenterte seg og svarte på spørsmål fra salen. 

Ingen flere kandidater meldte seg. 

Harald Vinje er valgt ved akklamasjon. 

 

4. Eventuelt. 

Ingen saker meldt. 

 

 

Slutt kl. 16.45. 

 

 

For Studentrådet for Sivilingeniørutdanningen 

 

    

FUS-repr/s/         FUS-repr/s/ 

Kaja Sørbotten       Phrida Norrhall 
 



 

17.11.2017  

 

 
  

Møtedato: 23.11.2017 Saksbehandler: Marte Øien 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 49/17 Innstilling på student til Den sentrale klagenemnda 
_______________________________________________________________________ 
 
Relevant litteratur 
Mandat til Den sentrale klagenemda 
 
Bakgrunn for saken
I mandatet for Den sentrale klagenemnda står det at komiteen håndterer blant annet 1 

følgende oppgaver:  2 

 Klager på avgjørelse om opptak av studenter. 3 

 Klager på avgjørelse om fritak for eksamen eller prøve. 4 

 Klager på avgjørelse om rett til å gå opp til eksamen. 5 

 Utestenging etter skikkethetsvurdering. 6 

 7 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 8 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemda.  9 

 10 

Nemda har 4-5 møter i semesteret, og hvert møte varer i ca. 2 timer. Vervet er 11 

kompensert for møtetiden, samt forberedelsestid på 4-6 timer før hvert møte.  12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Studenttinget NTNU velger studentmedlem med vara to ganger i året, slik at de har 15 

overlappende perioder. Det er personlig vara i nemda.  16 

 17 

Vervet har funksjonstid fra 01.01.2018 til 31.12.2018. Første halvdel av perioden vil 18 

representanten sitte sammen med Henrik Giske Fosse Representanten vil erstatte 19 

Jone Trovåg som har funksjonstid fram til 31.12.2017.  20 

 21 

Rektor har gitt retningslinjer om at studentene skal være representert med en 22 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentmassen. Studenttinget 23 

vedtok i Sti-sak 54/04 å se bort i fra den føringen.  24 

 25 

Saksbehandlers innstilling 26 

Arbeidsutvalget innstiller ikke ved personvalg 27 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Klagenemnda

