
 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 
Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
2 etg 
«Gamle Fysikk» 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 
Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 
Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

 

 

MØTEINNKALLING TIL  
Studenttingsmøte 07/18 

Dato: 06.09.2018 kl. 17.15-23.00 Møtested: R10, Realfagsbygget Gløshaugen 
Utsendt: 30.08.18 

 

Til:  Arbeidsutvalget 
  Studenttingsrepresentanter med vara 
  Faste observatører 
 
Kopi til: Styret NTNU 
 Administrasjonen NTNU 
  Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
  Studenter i utvalg og tillitsverv 
  Studentmedia 

Saksliste: 
Ref-sak 54/18  STi-møte 06/18 
Ref-sak 55/18   AU-møter(ligger på nett)  
Ref-sak 56/18  AU-medlemmene refererer kort  
Ref-sak 57/18  Referat Styret 
Ref-sak 58/18  Referat fra Studentråd/allmøter  
Ref-sak 59/18  Referat fra Velferdstinget 
Ref-sak 60/18  Referat fra råd, verv og utvalg  
Ref-sak 61/18  Referat fra SP-DMMH 
Ref-sak 62/18  Referat fra NSO 
Ref-sak 63/18  Referat fra oppnevninger gjort i AU 
 
 
STi-sak 21/18  Mentorordning på NTNU 
STi-sak 22/18   Økonomireglement for Studenttinget NTNU 
 
   Eventuelt 

Møtekritikk 
 
Dersom du ikke kan møte, MÅ du melde fra til Studenttinget på tlf. 73 59 32 88/  
sti@studenttinget.no  
 
Sindre Kristian Alvsvåg/s/     Kine Sørli /s/ 
Leder       Konsulent 

1 

mailto:sti@studenttinget.no
mailto:sti@studenttinget.no


 

 

11.04.2018  1 
 

 

 1 

  

Møtedato: 06.09.2018 Sakshandsamar: Stig-Martin Liavåg   

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 21/18 Mentorordning på NTNU 4 

 5 

 6 

Vedlegg 7 

STi-sak 40/17 - Faglig Tilhørighet 8 

Utdanningspolitisk plattform 2016 9 

 10 

Tilleggsmaterialet:  11 

UTREDNING AV MENTORORDNING I HØYERE UTDANNING // UNIVERSITETET I 12 

BERGEN  13 

 14 

 15 

Forkortingar 16 

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17 

STi – Studenttinget 18 

UiT – Universitetet i Tromsø 19 

UiB – Universitetet i Bergen 20 

SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse  21 

_______________________________________________________________________ 22 

 23 

Begrep 24 

Mentor: Personen i mentorskapet som skal stimulere til læring og utvikling. 25 

Adept:  Personen i mentorskapet som primært skal lære og utvikle seg. 26 

__________________________________________________________________ 27 

 28 

Bakgrunn for saka 29 

I høgare utdanning er det mange indikatorar (SHoT 2014, Studiebarometeret) som 30 

viser, spesielt i Trondheim, at store delar av studentmassen er einsame i studietida. 31 

Dette bidreg til større fråfall og difor lågare gjennomstrømning av studentar med 32 

fullført grad, med store kostnadar for studenten, institusjonen og samfunnet som 33 

heilheit.  34 

 35 
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Ei mentorordning går ut på at studentar frå studiestart skal ha ein fagperson som har 36 

spesielt ansvar for å følgje opp studenten gjennom studieløpet. Fagpersonen har 37 

som oppgåve å både gi studenten ei bedre forståing av faget studenten har valt å 38 

studere, svare på spørsmål knytt til fagretninga, og dertil gi studenten eit fast 39 

holdepunkt i det som elles er ein kvardag med høg grad av utskiftingar. Dette kan gi 40 

god fagleg og sosial integrering tidleg i studieløpet, som er avgjerande for å redusere 41 

fråfall og styrke gjennomstrømninga. NTNU tek imot kandidatar frå heile verda, og for 42 

mange er det vanskeleg å vite kva og korleis det er å vere student, i tillegg til å ha 43 

oversikt over og balansere sin eigen studiekvardag, frivilleg arbeid, kva tilbod 44 

universitetet tilbyr, og å måtte klare seg sjølv i ein ny by. 45 

 46 

I NSO si utdanningspolitiske plattform frå 2016 blir det skrive at alle studentar skal få 47 

tildelt ein fagleg mentor som skal bistå med fagleg oppfølging og rettleiing. Dei 48 

meiner at mentoren skal vere ein vitskapleg tilsett, og rettleiinga skal gå føre seg 49 

gjennom heile studieløpet for å sikre fagleg utvikling, læring og motivasjon. Dette gjer 50 

at studentane regelmessig arbeider med pensum, framfor skippertak, og det vil gi dei 51 

gode verktøy til å takle overgangen frå faste rammer til ein meir fri studiekvardag og 52 

dermed utnytte sitt akademiske potensial. 53 

 54 

Sakshandsamar si vurdering 55 

 56 

I STI-sak 40/17 - Faglig Tilhørighet blei blant anna følgande punkt vedtekne:  57 

● NTNU må legge opp til at det prioriteres ressurser tidlig i studiet for å bedre 58 

oppfølgingen og hindre frafall. 59 

● NTNU skal sørge for tilhørighetsskapende aktivitet og samhandling i 60 

introduserende emner i alle studieprogram. 61 

 62 

På bakgrunn av saka og desse punkta ønskjer Arbeidsutvalet å føreslå at 63 

Studenttinget i tida framover skal arbeide med målet om å ha prøveordningar på og 64 

implementere ei fullverdig mentorordning ved NTNU sine fakultet. Arbeidsutvalet 65 

meiner at innføring av ei fagleg og sosial mentorordning er gode grep for å hindre 66 

fråfall tidlig i studieløpet. Dette har blitt utført med gode erfaringar på til dømes UiB 67 

og UiT, og vil vere eit tilbod som ikkje berre hindrer frafall blant nye studentar i løpet 68 

av første semester, men òg gjennom gjennom studieløpet.  69 

 70 

Ved UiB har styret vedteke og nedfelt i deira handlingsplan for styrking av 71 

læringsmiljø at alle studentar skal kunne ta del i ei fagleg mentorordning innan 2019. 72 

Dette for at studentane skal oppleve god undervisning og fagleg oppfølging, som ein 73 

del av “Handlingsplan for Styrking av Læringsmiljøet ved UiB 2016-2019”. Ulike 74 

modellar har vore tekne i bruk, med både obligatorisk og frivilleg deltaking, og 75 

omfang frå eit forberedande møte til grundig kursing. Her har studentar, vitskapeleg 76 

tilsette, undervisarar og eksterne fagpersonar frå relevante displinar fungert som 77 

mentorar for studentar. Eldre ordningar har blitt vidareførte som mentorordningar, og 78 

3 



 

 

11.04.2018  3 
 

 

nye har blitt utprøvde. Sakshandsamar meiner det er viktig at fakulteta sjølv finn 79 

gode modellar for eige fakultet, og ikkje blir pålagt ein felles modell, grunna det store 80 

mangfoldet som finst blant fagdisiplinane og rammeføresetnadane. Resultatet blir 81 

ikkje best viss det blir laga ordningar med rigide rammer som alle må passe inn i, 82 

men heller når fakultære mål, fagdisiplinar og rammeføresetnadar får styre retninga. 83 

 84 

For å vidareføre dei gode rammene som blir til i fadderperioden er det 85 

hensiktsmessig at dei sosiale mentorane er studentar tilknytt studiemiljøet. Kontakt 86 

med eldre studentar kan skape sosiale nettverk, styrke det faglege og gi studentane 87 

råd og hjelp til å takle ulike aspekt av studentlivet gjennom erfaringsutveksling.  88 

Ei tilnærming for vidare sosial kontinuitet etter endt fadderperiode kan vere at NTNU 89 

gir dei lokale studentdrivne miljøa fleire ressursar og insentiv som oppfordrer til sosial 90 

oppfølging. Ei anna tilnærming kan vere å tilsette relevante ressurspersonar frå det 91 

studentdrivne miljøet eller faddergruppene som følgjer opp grupper med studentar 92 

over ei viss tid.  93 

 94 

Sakshandsamar si innstilling 95 

 96 

Studenttinget NTNU meiner at: 97 

● NTNU skal opprette ei arbeidsgruppe som skal utrede og prosjektere ei fagleg 98 

mentorordning for alle studentar på institusjonen. 99 

● Målet med ei mentorordning skal vere å legge til rette for bedre læring og 100 

gjennomføring gjennom bedre oppfølging og rettleiing, godt læringsmiljø, 101 

sosial og fagleg inkludering og integrering i det akademiske fellesskapet, og 102 

gjennom det òg bidra til mindre fråfall. Ordningane som benyttast skal vere 103 

kvalitetssikra og av ein slik karakter at desse måla blir ivaretekne. 104 

● Det bør vere opp til fakulteta å sjølv utforme mentormodellen som passer best.  105 

● Det studentdrivne miljøet på studieprogrammet bidrar med sosiale mentorar. 106 

Fakulteta bør støtte desse økonomisk når dei arbeider med inkludering av 107 

studentar. 108 

● Mentorordningane skal vere av ein slik karakter at studentane ønskjer å ta dei 109 

i bruk. 110 
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Møtedato: 05.10.2017 Saksbehandler: Lars Bjørnar Vist 

_______________________________________________________________________ 
 
STI-sak 40/17  Faglig Tilhørighet 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 

Vedlegg 1 - Kvalitetsprogrammets prinsipper og kriterier 

  
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
IE -  Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk  
FRIKT - Framtidens IKT-studier 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Fra NTNUs egne sider om campusutvikling1 kan vi lese at: “NTNU skal i perioden 2 

2016-2025 samle campus i Trondheim rundt Gløshaugen. I januar 2016 startet 3 

Campusprosjektet på NTNU opp dette arbeidet som en del av en helhetlig 4 

campusutvikling på NTNU. I tillegg pågår det en rekke byggeprosjekt som startet opp 5 

før fusjon. Campusprosjektet planlegger og følger også disse prosjektene som en del 6 

av helheten.  7 

 8 

Hovedoppdraget til prosjektet er å sørge for at NTNUs campus blir et strategisk 9 

verktøy for å realisere NTNUs faglige ambisjoner. Vi skal utvikle de fysiske rammene 10 

for internasjonalt fremragende undervisning, forskning, innovasjon og formidling, ved 11 

å skape gode møteplasser, fremtidsrettede rom for arbeid og læring og realisere 12 

campus NTNU som en utviklingsarena og laboratorium.”  13 

 14 

Campusprosjektet på NTNU ble etablert i sin nåværende form i januar 2016. 15 

Campusprosjektet har satt seks overordnede kvalitetsprinsipper (Samlende, Urban, 16 

Nettverk av knutepunkt, Effektiv, Bærekraftig, Levende Laboratorium), hver med 3 17 

suksesskriterier (vedlegg 1). Videre arbeid med campusprosjektet kan ikke være 18 

motstridende med disse kvalitetsprinsippene og suksesskriteriene, men de kan 19 

komplementeres. Innenfor campusprosjektet ligger også arbeidet med å 20 

                                                           
1 https://www.ntnu.no/campusutvikling  

5 

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
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https://www.ntnu.no/campusutvikling


 

29.09.2017 2 
 

 

2  

samlokalisere campus slik at fagmiljøer som etter fusjonen og strukturendringer på 21 

fakultets- og instituttnivå får arealer tilknyttet hverandre.  22 

 23 

Studenttinget NTNU vedtok for første gang Campuspolitisk plattform 2i mars 2016, og 24 

reviderte denne i januar 2017 (vedlegg 2). Den beskriver studentenes krav til 25 

campusutvikling i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Denne plattformen skisserer flere 26 

prinsipper og forutsetninger Studenttinget NTNU mener er viktig for å lykkes med 27 

campusutvikling. 28 

 29 

 30 

I årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget 20163 står det at: “Resultatene fra 31 

Læringsmiljøundersøkelsen4 og Studiebarometeret 20155 bygger opp under 32 

viktigheten av å arbeide for å skape gode faglige og sosiale miljø ved 33 

studieprogrammene for å heve læringsutbyttet ved studiet.” I arbeidsprogrammet til 34 

Studenttinget NTNU for 2017 har en bestemt at hver campus skal oppfylle studenter 35 

og ansattes arealbehov, både til fagrelaterte og sosiale behov. 36 

 37 

Campusutvikling er høyt oppe på agendaen i hele NTNU-systemet nå, og selv i  38 

Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning»6 lagt fram av regjeringen i 39 

januar 2017 står det at: “Lokale myndigheter, institusjonene, studentsamskipnadene 40 

og studentene bør diskutere hvordan en kan skape gode sosiale og faglige 41 

møteplasser og forebygge ensomhet og psykiske problemer.” På NTNU skal en nå 42 

ikke bare diskutere hvordan en kan få til dette, men en er inne i prosesser som vil 43 

endre dagens situasjon. Studenttinget har i arbeidsprogrammet for 2017 sagt at vi 44 

skal ta en aktiv rolle i utviklingen av campus og i utviklingen av nye og eksisterende 45 

læringsarealer nå i forbindelse med samlokaliseringsdebatten. Dette er bakgrunn for 46 

at denne saken kommer opp nå.  47 

 48 

Saksbehandlers vurdering 49 

I arbeidsprogrammet til Studenttinget NTNU for 2017 og campuspolitisk plattform har 50 

vi allerede mye politikk på feltet. Det står også i arbeidsprogrammet at Studenttinget 51 

skal sørge for at studenter er representert i alle fora der det diskuteres eller avgjøres 52 

omdisponering av arealer. Det har vi lykkes med, men flere av prosessene utvalgene 53 

jobber med går ofte på et overordnet nivå. Da kan det være vanskelig å koordinere 54 

studentarbeidet mellom utvalgene. Saksbehandler føler derfor at det er viktig at 55 

Studenttinget belyser konkrete saker som må bli tatt hensyn til overalt der studenter 56 

er involvert. I de pågående prosessene har vi et stort mulighetsrom for å påvirke og 57 

sikre at vi får slike sosiale og faglige møteplasser som kan forebygge ensomhet og 58 

                                                           
2 Campuspolitisk plattform 

 
3 Rapport LMU 2016 

 
4 Læringsmiljøundersøkelsen 2016 

 
5 Studiebarometeret 2015 

 
6 Kultur for kvalitet i høyere utdanning 
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https://studenttinget.no/wp-content/uploads/2017/08/Campuspolitisk-plattform-2017.compressed.pdf
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http://www.ntnu.no/aktuelt/studiebarometeret2015
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf


 

29.09.2017 3 
 

 

3  

psykiske problemer, så vel som et fremtidsrettet campus som er fleksibelt nok til å 59 

imøtekomme fremtidige behov.  60 

Dette og samlokalisering er en sak som opptar svært mange av NTNUs studenter, og 61 

det er viktig at Studenttinget viser at saken blir prioritert også på øverste nivå. 62 

Studenttinget kan også bli flinkere på å bidra til at studentene er kjent med arbeidet 63 

studenter bidrar med i disse prosessene.  64 

 65 

Måten bygg utformes og brukes på har stor betydning for hvilke læringsformer og 66 

samhandlingsmønster som utvikler seg. Samtidig skal det fysiske læringsmiljøet også 67 

legge til rette for samhandling mellom studenter og ulike undervisningsformer. Derfor 68 

er det viktig at NTNU satser mer på slike arealer, ikke bare for å øke kvaliteten på det 69 

fysiske læringsmiljøet, men også for å styrke den faglige samhandlingen og faglige 70 

tilhørigheten. Dette vil igjen vil føre til et bedre psykososialt læringsmiljø. 71 

 72 

NTNU bør ha økt en økt satsing på identitetsskapende arbeidsarealer som et tiltak 73 

for å skape et større fokus på faglig tilhørighet og samhandling blant studenter. Disse 74 

arealene fremmer også alternative undervisningsformer, noe Studenttinget, og 75 

kvalitetsmeldingen, ser på som et virkemiddel for å øke den faglige tilhørigheten på 76 

de enkelte studieprogram og læresteder, men også øke det faglige utbyttet. Gode 77 

utdanninger har et klart samsvar mellom de faste læringsutbyttebeskrivelsene og 78 

undervisningsformene som benyttes. 79 

 80 

Identitetsskapende arbeidsarealer er viktig og alle studenter på NTNU bør ha et 81 

identitetsareal knyttet til sitt studieprogram eller institutt. Det er også mulig å skape 82 

identitet og redusere frafall på andre måter enn å legge til rette for eget 83 

identitetsareal. IE-fakultetet har skreddersydd ingeniørstigen som ligger i 84 

oppbyggingen av alle sivilingeniørfag. Her har de skissert klare læringsmål til hvert 85 

enkelt fag og lagt opp aktiviteten deretter. De skriver at «Linjespesifikke 86 

ingeniørstiger vil kreve økt bruk av ressurser tidlig i studiet. Vi hevder at en 87 

fokusering av ressurser mot de to første årene bygger opp om et godt læringsmiljø, 88 

inkl. en god studentoppfølging og hyppig kontakt mellom student og faglærer». De 89 

mener at det er viktig å prioritere ressurser tidlig i studiet. Tilhørighet trenger ikke 90 

nødvendigvis å være til et areal. Det kan, som IE skisserer, være til medstudenter og 91 

studieprogram uten å ha et spesifikt areal.  92 

 93 

De sier også at «Vi ønsker å påpeke at ingeniørstigen, i og med at den er 94 

linjespesifikk, bidrar til å bygge en god klassefølelse blant studentene. Dette er viktig 95 

fordi et sentralt mål med tiltaket er å redusere frafall. Hvis vi får studentene gjennom 96 

de to første studieårene, vil de aller fleste fullføre studiet. Gjennom å sette faglige 97 

aktiviteter i en samfunnskontekst, og gjennom dette motivere studentene til innsats, 98 

vil ingeniørstigen bidra til redusert frafall og studenter med solid basiskompetanse 99 

etter to år.» 100 

 101 

Enkeltmiljøer ved NTNU har alt satset på sosiale møteplasser og faglige samlinger 102 

på studieprogramnivå. Et godt eksempel på dette er Koopen i Elektrobygget hos IE-103 

fakultetet. Man ser det at dette ikke bare er viktig fra et læringsmiljøperspektiv, men 104 

også fra NTNUs campusstrategi der man ønsker å samle fagmiljøer, legge til rette for 105 

alternative undervisningsformer som øker læringsutbytte og øke det tverrfaglige 106 

samarbeidet. FRIKT-rapporten fra 2013 viser også at dette vil være med på å øke 107 

mestringsopplevelsen til studentene. I rapporten beskrives det videre hvordan arealer 108 
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og undervisningsmetoder som fremmer samhandling øker læringsutbyttet opp mot 109 

studieplanen.  110 

 111 

Samtidig som en satser på identitetsskapende undervisning og identitetsskapende 112 

arealer bør en legge til rette for faglige møteplasser i knutepunkter rundt på campus. 113 

For eksempel kan man legge til rette for både faglige og sosiale aktiviteter i 114 

fellesareal som ikke utnyttes for dette i dag. Dette kan være whiteboardtavler i 115 

siderommene på stripa eller ståbord i ganger med mulighet for strøm til datamaskin 116 

hvor du kan jobbe mellom forelesninger eller møter. Dette gjør det lettere for 117 

studenter å ha uformelle møteplasser hvor faglig aktivitet kan finne sted og vil være 118 

med på å redusere det store trykket som er på f.eks grupperom i dag.  119 

 120 

Studenttinget NTNU har allerede vedtatt følgende om campus i arbeidsprogrammet: 121 

● Studenttinget skal ta en aktiv rolle i utviklingen av campus og i utviklingen av 122 

nye og eksisterende læringsarealer.   123 

● Studenttinget skal være en pådriver for universell utforming slik at alle kan 124 

studere ved NTNU uavhengig av behov for tilrettelegging.   125 

● Studenttinget skal jobbe for utviklingen av et grønt, åpent og levende campus.   126 

● Ved økning i bygningsmasse skal NTNU legge til rette for, og stille arealer 127 

tilgjengelig til utenomfaglig studentaktivitet.   128 

● Studenttinget skal sørge for at studenter er representert i alle fora der det 129 

diskuteres eller avgjøres omdisponering av arealer. 130 

 131 

Studenttinget mener også at disse arealene burde være åpne hele døgnet for å 132 

skape flere møteplasser, både faglige og sosiale, der studentene kan møtes. Da kan 133 

man ha undervisning på dagtid og gruppearbeid og sosiale arrangementer på 134 

kveldstid. På den måten øker man både brukspotensialet og arealutnyttselsesgraden 135 

mens man samtidig skaper et levende campus.  136 

 137 

Saksbehandler mener at vi ikke trenger å vedta disse punktene på nytt, men at vi bør 138 

konkretisere noen prioriteringer i videre arbeid med campusutvikling. Disse bør 139 

formuleres på et overordna nivå slik at de er relevante og aktuelle for 140 

campusutviklingen ved alle studiesteder.  141 

 142 

Saksbehandlers innstilling 143 

Studenttinget mener at:  144 

● NTNU må prioritere å utvikle identitetsskapende arealer. Studenter ved alle 145 

studieprogram må ha tilhørighet til minst ett slikt område.  146 

● NTNU må prioritere læringsareal som tilrettelegger for flerbruk og alternative 147 

undervisningsmetoder. Kapasiteten må utnyttes til andre formål når det ikke 148 

brukes til læring og undervisning.  149 

● NTNU må legge opp til at det prioriteres ressurser tidlig i studiet for å bedre 150 

oppfølgingen og hindre frafall. 151 

● NTNU må legge til rette for møteplasser og knutepunkt som fører til 152 

tverrfaglighet og samhandling mellom studenter, ansatte og andre aktører.. 153 

● NTNU skal sørge for tilhørighetsskapende aktivitet og samhandling i 154 

introduserende emner i alle studieprogram.   155 
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● Vi må selv bidra til å informere og kommunisere ut det arbeidet Studenttinget 156 

og studenter gjør i samband med campusutvikling ved NTNU. 157 

● NTNU skal sørge for tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv gjennom 158 

studiet, for å sikre at studenter har et godt innblikk i fremtidige muligheter 159 

 160 

Mindretallets dissens: Tillegg linje 158-159: Det må også informeres tilstrekkelig 161 

om studie- og arbeidsmuligheter innenfor forskning og formidling i akademia.  162 
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Utdanningspolitisk plattform 

Vedtatt av NSOs landsmøte 2016. 

1.0 Innledning 

Utdanning er et samfunnsgode, og dagens samfunn stiller krav til kunnskap og kompetanse 

for å møte komplekse utfordringer. Derfor mener NSO at det må satses tungt på kvaliteten i 

utdanningene. NSO mener at bærekraftig utvikling, kritisk tenking, nytenking og høy etisk 

standard skal prege utdanning, FoU-virksomhet og formidling ved alle høyere 

utdanningsinstitusjoner. NSO etterlyser et regimeskifte i akademia, og mener det er på tide 

at man starter å se studentene som en ressurs i forskning og utdanning. Akademia skal 

legge til rette for en kultur for læring der studenter og ansatte sammen skaper kunnskap av 

høy kvalitet. 

All høyere utdanning skal være av høy kvalitet, være internasjonalt orientert, 

forskningsbasert og samfunnsrelevant. Den skal ha gode rammevilkår og vært godt 

organisert. Kontinuerlig kvalitetsutvikling i utdanningene er avgjørende for å tiltrekke seg 

gode studenter og utdanne høyt kvalifiserte, selvstendige, reflekterte og etisk bevisste 

mennesker for et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked. NSO mener at den 

overordnede målsetningen for norsk utdanningspolitikk skal være at Norge skal tilby høyere 

utdanninger som er solide, forskningsbaserte og samfunnsrelevante. NSO mener det er 

betydningsfullt å være delaktig i et større felles internasjonalt utdanningsområde med tillit, 

kontinuerlig kommunikasjon og mobilitet på tvers av landegrenser.  

Alle skal ha mulighet til å ta høyere utdanning i Norge. For at studentene skal være en 

ressurs for fagmiljøene mener NSO at heltidsstudenten må gjeninnføres i norsk høyere 

utdanning. Med heltidsstudent mener NSO at studentene skal ha mulighet til å studere på 

heltid, og at både omfang og nivå på utdanningen og økonomiske rammevilkår skal legge 

opp til dette.  

Livslang læring skal være et viktig prinsipp i høyere utdanningspolitikk og målet er at alle 

skal ha mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle sine evner gjennom hele livet. 

Livslang læring gir større verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet. Det vil også bidra til 

sosial mobilitet. 

2.0  Læringsutbytte og studiekvalitet 

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har definert nasjonale rammer for læringsutbytte 

basert på utdanningsnivå. Læringsutbyttebeskrivelsene skal klart kommunisere hvilken 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som kandidaten innehar etter endt studie. 

NSO mener studiekvalitet kan defineres som i hvilken grad utdanningsinstitusjonene legger 

til rette for og arbeider med at alle aspekter av studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og 

mål som er satt for studiet. 
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NSO mener utdanningskvalitet kan forstås som det faglige utbyttet en student har utviklet i 

løpet av graden. Dette vil avhenge av institusjonenes faglige bidrag og tilrettelegging for 

studentens faglige utvikling. 

Det skal foreligge gode og realistiske emne- og programbeskrivelser for alle emner og 

program som tilbys ved utdanningsinstitusjonene. Emne- og programbeskrivelsen er der 

læringsutbyttet og alle krav til studenter og utdanningsinstitusjonen er beskrevet.  Alle 

høyere utdanninger skal beskrives gjennom læringsutbyttebeskrivelser og disse skal være 

lett tilgjengelig for studentene og samfunnet for øvrig. Det skal utarbeides ambisiøse 

læringsutbyttebeskrivelser, og vanskelighetsgraden skal økes underveis i studiet. 

Institusjonen skal i samarbeid med studentene jevnlig diskutere og oppdatere 

læringsutbyttebeskrivelsene. Det skal være samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser og 

pensum, undervisnings- og vurderingsformer. 

Fagkritisk arbeid skal være en naturlig del av en students studiehverdag og underviserne 

må legge opp til dette ved å invitere til refleksjon rundt innhold i faget, pensum, 

undervisnings- og vurderingsformer. Det skal eksistere utvalg på studieprogramnivå for alle 

utdanninger for å kontinuerlig og systematisk drive kvalitetsforbedring av fagene. Utvalgene 

skal ha et spesielt fokus på programdesign, som blant annet innebærer å sikre en god 

sammenheng mellom emnene i graden, og en god sammenheng mellom 

læringsutbyttebeskrivelsene, pensum og undervisnings- og vurderingsformer. Det skal være 

en arena for faglig utvikling, hvor man sørger for godt organiserte studieprogram som bidrar 

til å øke studentenes læringsutbytte og sikrer en tettere kobling mellom forskning, utvikling 

og utdanning. Det er et ledelsesansvar å sikre at slike utvalg eksisterer og å gi dem 

forutsetningene for å fungere. 

3.0 Rammevilkår og forutsetninger for kvalitet 

Utdanningsinstitusjonene er avhengige av å ha gode og forutsigbare rammer for sitt virke. 

Dette innebærer stabil økonomi og autonomi til å kunne tenke strategisk og legge 

langsiktige planer. Staten må ta det overordnede ansvaret for hele utdanningssektoren. 

NSO mener det skal legges fram en langtidsplan for høyere utdanning hvert tiende år, som 

skal evalueres og revideres to ganger i løpet av perioden. Planen skal ha fokus på kvalitet, 

samt inneholde konkrete, ambisiøse mål og strategier for videreutvikling av høyere 

utdanning. Den skal utarbeides med spesiell oppmerksomhet på studentenes oppfatning, 

og med innspill fra alle relevante aktører i sektoren. 

3.1 Opptak til høyere utdanning 

Nye studenter må være kvalifiserte til å ta høyere utdanning. Det primære grunnlaget for 

opptak til høyere utdanning skal være generell studiekompetanse. Generell 

studiekompetanse skal man opparbeide seg ved å gå tre år studiespesialisering på 

videregående opplæring, annen videregående opplæring som gir generell 

studiekompetanse, påbygging etter en yrkesfaglig utdanning eller etter godkjent utenlandsk 

utdanning. Opptaket til bachelor- og integrerte mastergradsutdanninger skal foregå 

nasjonalt gjennom Samordna Opptak. Institusjonene kan benytte alternative opptakskrav der 
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dette er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være ulik vekting av karakterer og 

opptaksprøver. 

Det skal finnes gode muligheter for at elever skal kunne opparbeide seg den nødvendige 

kompetansen for å komme inn på høyere utdanning dersom denne kompetansen ikke 

kommer automatisk gjennom videregående opplæring. Ansvaret for dette er todelt, der 

ansvaret for forkurs skal ligge hos universitetene og høyskolene, mens ansvaret for 

karakterforbedring skal ligge hos videregående opplæring. 

Man skal kunne bli tatt opp til høyere utdanning med realkompetanse og det skal finnes 

alternative opptaksordninger med tilrettelagte studieløp for søkere som har fagbrev eller 

svennebrev. Opptak på bakgrunn av realkompetanse og til alternative studieløp skal gjøres 

lokalt ved institusjonene. Disse alternative studieløpene skal fullfinansieres på lik linje med 

andre studier. 

Studenter har rett på veiledning og god informasjon om studier, både i forkant av og under 

studieløpet. Studenter har rett på veiledning og god informasjon om studier, både i forkant 

av og under studieløpet. Studenter skal enkelt få kunnskap om ulike tilnærminger til fag 

eller ulik spisskompetanse ved ulike institusjoner. Overselging av studier skal ikke 

forekomme. 

3.2  Senter for fremragende utdanning 

Senter for fremragende utdanning (SFU) er en god måte å løfte fram nasjonalt fremragende 

utdanningsmiljøer. Senterne skal være integrerte enheter i arbeidet med utdanning og 

forskning ved utdanningsinstitusjonene, og bidra til å løfte kvaliteten på hele 

utdanningsfeltet. NSO mener at SFU-ordningen skal utvides og dekke flere fagområder, og 

at finanseriseringen av SFU-ordningen må styrkes. Dette omfatter både nye og allerede 

etablerte sentre. 

3.3 Struktur for studiet 

NSO mener at utdanninger skal ha en gradsstruktur som består av 180 studiepoeng på 

bachelorutdanninger, 120 studiepoeng på mastergradsutdanninger og 3 eller 4 år med 

doktorgradsutdanning. En bachelorutdanning er en selvstendig grad som skal gi 

kompetanse for arbeidslivet og mulighet for opptak til studier på høyere grad. 

Bachelorprogrammets selvstendige nytte, både faglig og arbeidslivsmessig i høyere 

utdanning, må vernes om og utvides, og NSO mener en styrking av bachelorgraden er 

nødvendig. Mastergrad skal bygge på bachelorgrad og skal gi kompetanse for arbeidslivet i 

tillegg til mulighet for opptak til doktorgradsstudier.  

Studieåret skal være minst 10 måneder langt og undervisningsaktivitet skal være spredd 

over hele semesteret. Kravene som stilles til studentene må framgå klart både før et 

studium påbegynnes, og underveis i studiet. 

Det skal ikke være mulig å gjøre vesentlige endringer i et emne etter at det er satt i gang, 

slik som å legge til obligatoriske aktiviteter eller endre eksamensform eller dato. Dersom 

eksamen i to eller flere emner fastsatt i studentens utdanningsplan faller på samme dato, 

skal studenten ha krav på å få utsatt eksamen. 
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NSO mener alle studenter skal ha mulighet til å studere også i sommermånedene. Flere 

utdanningsinstitusjoner må derfor utarbeide gratis studietilbud i form av sommerskole. 

Det er et mål at utdanningsinstitusjonene sikrer studentene en reell mulighet til å bytte eller 

ta deler av utdanningen ved en annen utdanningsinstitusjon i løpet av studiet. 

NSO mener at institusjonene skal legge til rette for at studenter skal ha mulighet til å 

studere på deltid, enten gjennom egne tilrettelagte studieløp eller ved delvis permisjon fra 

ordinære studieløp. Ved permisjon må studieprogresjonskravene justeres tilsvarende 

permisjonen. Ved særskilte årsaker skal utdanningsinstitusjonene tilrettelegge studieløpet 

og sette opp en egen progresjonsplan for studenten, med mål om å fullføre studiene på en 

god måte og forhindre uønsket frafall. Alle studenter skal ha rett på et års ubetinget 

permisjon. 

3.4 Rammeplaner 

Alle som er utdannet under samme rammeplan skal ha det samme basislæringsutbyttet 

etter endt studium, uavhengig av studiested. Rammeplanen skal dog ikke være så detaljert 

at institusjonene ikke kan sette preg på læringsutbyttebeskrivelser med egen faglig profil. 

Det er spesielt viktig å rammeplanfeste antall timer obligatorisk praksis. 

Rammeplaner skal ikke revideres før det tidligst har gått ett år fra første studentkull er 

ferdigutdannede innen studier som styres av rammeplaner, med forbehold om at det ikke 

kommer EU-direktiv som krever revidering av rammeplanene. 

3.5 Læringsmiljø  

Et godt læringsmiljø innebærer at det legges til rette for at studenten skal kunne lære og 

utvikle seg både faglig og som fremtidig yrkesutøver. Dette innebærer å skape gode 

fysiske, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske rammer i studiesituasjonen. 

NSO mener det skal finnes omfattende nasjonal lovgivning, der det stilles krav til hva et 

godt læringsmiljø innebærer. 

Alle studenter skal ha lovfestet rett til et studentombud. Studentombudet skal være en 

uavhengig aktør med juridisk kompetanse, og skal selv kunne melde inn saker til 

institusjonsstyrene eller andre relevante myndigheter. 

Ledelsen ved utdanningsinstitusjonene har ansvar for å sikre et godt læringsmiljø.  

Læringsmiljøutvalgene skal drive aktivt og strategisk arbeid for å sikre et godt læringsmiljø 

ved institusjonene. Utvalgene skal ha et klart mandat vedrørende deres funksjon, form og 

formål, slik at de kan stille krav og komme med anbefalinger til institusjonene. De 

anbefalingene læringsmiljøutvalgene presenterer skal aktivt følges opp av både 

institusjonsledelsen og utvalget. Både de fysiske, psykososiale og organisatoriske 

forholdene skal vektlegges. 

Arbeidstilsynet eller tilsvarende etat må i større grad føre tilsyn med studentenes 

læringsmiljø, både i form av uanmeldte besøk og ved at studenter innrapporterer avvik. Ved 
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avvik skal Arbeidstilsynet foreta enkeltvedtak og gi institusjonen pålegg om loven ikke blir 

overholdt. Alle institusjoner skal oppnevne minst en student på hvert studiested som skal 

fungere som verneombud for studentene, og være med på arbeidstilsynets tilsyn ved 

institusjonen. 

Studentene skal ha gode arbeidsplasser på institusjonen for å kunne bedrive selvstudium. 

Alle studenter skal ha tilgang på nødvendige spesialrom, og teknisk utstyr som brukes til 

undervisning må holde høy standard og være oppdatert. 

NSO mener det er behov for en storstilt satsing på bygningsmasse i høyere utdanning både 

når det gjelder investering i nye bygg og oppussing av eksisterende bygningsmasse. 

Midlene som blir gitt til forvaltning, leie og oppussing av høyere utdanningsinstitusjoners 

bygningsmasse skal øremerkes over statsbudsjettet og ikke gå ut over institusjonenes 

handlingsrom. 

Det er viktig at nye studenter møter et godt mottaksapparat på utdanningsinstitusjonene 

som ivaretar både faglige og sosiale behov. Utdanningsinstitusjonen har hovedansvar for 

gjennomføringen av dette. 

NSO mener alle institusjoner skal ha et digitalt rapporteringssystem for både fysiske og 

faglige avvik. Dette skal være lett tilgjengelig på institusjonenes nettsider, og enkelt for 

studenter å rapportere til. Innspillene skal samles og rapporteres videre til 

læringsmiljøutvalg og/eller studieutvalg på institusjonsnivå som skal iverksette tiltak for å 

imøtekomme avvikene. 

3.6 Utdannede kandidater 

NSO mener alle nyutdannede kandidater skal ha rett til å ta enkeltemner etter fullført 

bachelor- eller masterutdanning. 

Alumnus bidrar både til at studenter tydeligere ser hva de kan bruke utdannelsen sin til og 

til å styrke nettverket til studentene, de ansatte og alumnene selv. NSO mener at 

utdanningsinstitusjonene skal jobbe aktivt med bruk av alumnus for å vise bredden av 

arbeidsmuligheter studiet gir. Alumnus bør brukes til å tilby gjesteundervisning som kan gi 

nye vinklinger og innblikk i fagets relevans samt fremme tverrfaglige samarbeid. 

Karriereveiledning er viktig for å forberede seg for arbeidslivet.  Alle utdanningsinstitusjoner 

skal tilby dette.  

4.0 Forsknings- og utviklingsbasert utdanning (FoU) og innovasjon 

NSO mener at all høyere utdanning skal være basert på det fremste innen forskning, faglig 

og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. FoU-arbeid er viktig for at 

utdanningene skal være oppdaterte og relevante for å kunne delta i utviklingen av å løse 

globale, nasjonale og lokale utfordringer. 
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4.1 FoU i utdanningene 

NSO mener en sterk kobling mellom forskning- og utviklingsarbeid (FoU) og utdanning 

bidrar til å heve kvaliteten på utdanningen. Dette fordrer bruk av egnede læringsmetoder og 

at sammenhengen mellom FoU og utdanning bevisst og systematisk integreres i alle 

studieprogram. 

Forskningsbasert undervisning innebærer ikke kun at underviser har forskerkompetanse og 

er oppdatert på den nyeste forskningen. Det innebærer også at undervisningsmetodene er 

basert på hvordan mennesker lærer best. Studentene skal tidlig få en innføring i 

vitenskapelig metode, bruk av kildemateriale og det etiske aspektet ved FoU-arbeid. Dette 

innebærer at studentene må involveres i det FoU-arbeidet som skjer allerede fra første år. 

NSO mener at et fagmiljø består av både studenter og vitenskapelig ansatte, og at 

studenter derfor må være en fullverdig deltaker i det akademiske fellesskapet. 

NSO mener at det skal være balansert hvor mye tid de faglige ansatte bruker på forskning 

og utdanning. FoU-basert utdanning forutsetter at underviserne gis nok tid til å sette seg inn 

i forskning og forske selv, samtidig er det viktig at ingen faglige ansatte kjøpes fri fra 

undervisning. 

Universiteter og høyskoler skal arbeide målbevisst for at både master- og bachelorprosjekt 

kan utgjøre integrerte deler av større forsknings- og utviklingsarbeid. Å involvere studenter 

på bachelornivå i forskningen på institusjonen krever rett tilnærming og ressurser i form av 

veiledning og oppfølgning fra vitenskapelig tilsette, og stiller krav til både 

forskningskompetanse og formidlingsevne. Nivået og omfanget på forskning og 

forskningsmetode skal øke i utdanningsløpet.  

4.2 Innovasjon i utdanningene 

Innovasjon i utdanningen skal innebære kontinuerlig faglig utvikling og nytenkning om 

løsninger. Innovasjon er noe nytt av økonomisk eller samfunnsmessig verdi som tas i bruk 

eller implementeres. Det er en del av akademias oppgave å tenke nytt og være med på å 

fornye samfunnet. 

Alle utdanninger skal gi studentene grunnleggende kjennskap til og erfaring med innovasjon 

og utvikling innenfor sitt fagfelt. Utdanningene må fremme studentenes egenutvikling av 

innovasjonskompetanse, som kjennetegnes av evnen til å anvende teori, ferdigheter og 

kompetanse, til å utvikle og forbedre forhold rundt seg. Dette krever at studentene utfordres 

til å tenke nytt, blir satt til å løse utfordringer på tvers av fagfelt og en sterk tilknytning 

mellom arbeidsliv og akademia. 

NSO mener at utdanningsinstitusjonene i samarbeid med arbeidslivet skal legge til rette for 

studentinkubatorer. 

Institusjonen skal også legge til rette for at studenter som ønsker å følge en idé, 

kommersialisere et produkt eller starte en bedrift får muligheter til å gjøre dette. Dette 

innebærer ressurser som ansatte med innovasjonskompetanse, økonomisk støtte, fasiliteter 

ved institusjonen og kontakt med næringsliv og ventureselskaper. 
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Det skal finnes nasjonale støtteordninger for studententreprenørskap, som innebærer både 

finansiell støtte og tilgang på kompetanse og veiledning for studenter som ønsker å realisere en 

idé. Eventuelle patentrettigheter og immaterielle rettigheter fra denne virksomheten skal eies av 

studentene. 

Institusjonene skal ha gode systemer for å sikre studenters immaterielle rettigheter. 

Lærestedene har en plikt til å tilrettelegge for studentenes lærefrihet og anerkjenne deres 

eierskap til egne resultater og arbeider. 

5.0 Undervisning og vurdering 

Studenter skal gjennom studiene få økt kunnskap, kompetanse og generelle ferdigheter, og 

det høyere utdanningssystemet skal legge til rette for at utvikling kan skje gjennom varierte 

lærings- og vurderingsformer på alle nivå. Det er et institusjonelt ansvar at undervisere 

holder seg oppdatert på nye lærings- og vurderingsformer. 

5.1 Lærings- og undervisningsformer 

Metodene som brukes for læring er viktige for utdanningskvaliteten, og læringsformene skal 

være et verktøy for at studentene oppnår målene i læringsutbyttebeskrivelsene. NSO 

mener det er viktig at læringsformene er varierte og tilpasset det spesifikke fagområdet. 

Lærings- og undervisningsformer skal ha høy grad av interaksjon mellom studenter og 

undervisere og basere seg på oppdatert og relevant pensum. 

Obligatorisk undervisning er ingen garanti for at studenten forstår og lærer det som blir 

formidlet, og NSO mener at man heller skal benytte seg av vurderingsformer der 

studentens evne til å benytte kunnskapen testes. NSO mener at undervisning kun skal 

være obligatorisk i de tilfellene der læringsutbyttet ikke kan erverves på annen måte enn 

gjennom oppmøte eller i fag der flere studenter i en gruppe eller klasse må være til stede 

for å kunne gjennomføre undervisningen. Det er institusjonene, gjennom de vitenskapelig 

ansatte, sitt ansvar å begrunne hvorfor undervisningen blir gjort obligatorisk. 

For å sikre faglig utvikling, læring og motivasjon er det viktig at studentene får oppfølging 

gjennom hele studieløpet. Veiledning skal gjøre studenten i stand til å gjennomføre 

utdanningen på en god måte. Faglig veiledning en-til-en gir stort utbytte og skal gis av 

vitenskapelige tilsatte. Alle studenter skal ha krav på kontinuerlig god veiledning. Ved 

oppstart av et studie skal alle studenter få tildelt om en faglig mentor som skal bistå 

studenten med faglig oppfølging og veiledning. Dette skal være en vitenskapelig ansatt. I 

tillegg til de vanlige veiledningsrutinene, mener NSO at alle vitenskapelig tilsatte skal ha en 

ukentlig kontortid der studenter fritt kan komme innom og få veiledning.  

Det skjeve maktforholdet mellom student og veileder kan føre til maktmisbruk. NSO mener 

at institusjonene skal ha plikt til å ha varslingssystemer som er gjort kjent for studenter og 

ansatte, og jobbe for å forebygge kritikkverdige forhold. Det er viktig å ivareta alle parters 

rettssikkerhet i slike tilfeller. 
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5.2 Pedagogisk kompetanse  

Det skal stilles nasjonale krav til hva pedagogisk basiskompetanse skal være. Med 

pedagogisk basiskompetanse mener NSO evnen til å planlegge og variere undervisning, 

identifisering av utfordringer og gjennomføring av utviklingsarbeid, dokumentere og vurdere 

erfaringer og resultater fra egen undervisning, ha et reflektert forhold til eget 

undervisningsarbeid, samt ha utviklet relevant veilederkompetanse. 

Undervisere skal få tilbud om oppdatering av sin pedagogiske kompetanse med jevne 

mellomrom. Alle institusjoner skal ha rutiner for å sikre at undervisere benytter seg av dette 

tilbudet. 

Alle søkere til undervisningsstillinger skal ha en pedagogisk mappe for å dokumentere sin 

pedagogiske kompetanse. Ved tilsetting og opprykk skal en pedagogisk mappe være med 

på å danne grunnlaget for vurdering. I tillegg skal det gjennomføres en undervisningsøkt 

som viser at søkeren både har teoretisk og praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom 

søkeren ikke tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse kan tilsetting gjøres på 

vilkår. Da kreves det at søkeren gjennomfører nødvendig kursing innen tre år. 

NSO mener det skal etableres nasjonale retningslinjer for ansettelsesutvalg. 

Det må opprettes et nasjonalt system for pedagogisk merittering, slik at vitenskapelig 

ansatte får et incentiv for å utvikle sin egen undervisningskompetanse. Systemet må 

inneholde minstekrav for å bli tilkjent status som merittert underviser, og 

belønningsordninger for disse. 

Det skal stilles samme krav til pedagogisk basiskompetanse til ph.d.-stipendiater i 4-årige 

ph.d.-løp som til andre tilsatte med undervisnings- eller veiledningsansvar. 

5.3 Undervisningsassistenter/studentassistenter 

Bruk av studentassistenter kan være et godt supplement til undervisning. 

Studentassistenter skal brukes til å gi mengdetrening og veiledning når det trengs. 

Studentassistenter skal være nye utvalgt på bakgrunn av gode faglige resultater og evne til 

å formidle faget. Det er en forutsetning at studentassistenter får opplæring og oppfølging 

nok til å gjøre en god jobb. Hver institusjon må ha et system for opplæring av 

studentassistenter, som både tar for seg generell og fagspesifikk pedagogikk. Bruken av 

studentassistenter i et emne skal evalueres på årlig basis av emneansvarlig. 

5.4 Pensum og læremidler 

Pensum skal formidle etablert fagkunnskap og det fremste og nyeste innen relevant 

forskning. Det skal være fritt pensumvalg. Bøker som gir undervisere økonomisk vinning 

skal godkjennes av emneansvarlig før de settes på en pensumliste. Pensumlistene skal 

godkjennes av utvalg på studieprogramnivå. Tilrettelagte læremidler skal alltid være 

tilgjengelig for studenter med behov.  Studenter skal kunne påvirke pensumvalget på sine 

emner. 
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NSO mener det skal opprettes en nasjonal lisens for universitets- og høyskolebibliotekene 

slik at alle studenter får lik tilgang til bibliotekdatabasene. Det skal påses at artikler ikke 

dobbeltfaktureres internt på institusjonene. Det skal benyttes standardiserte maler for 

pensumlistene med direkte lenking til artikler og bibliotek. Studentene skal kunne sette 

sammen egne kompendier og bestille dem, slik at man slipper å kjøpe samme artikler 

mange ganger. 

For å sikre studenters mulighet til å holde seg faglig oppdaterte er det viktig å kunne 

innhente og tilegne seg kunnskap produsert i andre land. Relevant og god pensumlitteratur 

på flere språk enn norsk er med på å sikre at alle studenter har mulighet til å lære seg 

internasjonalt fagspråk.  

5.5 Digitalisering  

NSO mener at digitalisering av den høyere utdanningssektoren må fremmes ved å jobbe 

systematisk med å identifisere muligheter og utfordringer for digitalisering av hele 

læringsløpet  fra planlegging, administrering og gjennomføring av undervisning og 

eksamen, til tilbakemelding, klagebehandling og evaluering av fag og emner. 

For at digitale verktøy skal kunne brukes effektivt i undervisning, forskning og 

administrasjon, er det en forutsetning at alle brukere innehar høy digital kompetanse og 

forståelse. Utdanningsinstitusjonen må sikre at den digitale kompetansen er god nok, og 

må ved behov tilby kurs for å heve kompetansenivået. Bibliotekene og læringssentrene på 

institusjonene skal tilby opplæring for studenter i digitale tjenester de administrerer, som 

arkivsøk. 

NSO mener det er behov for en satsing på digitalisering av høyere utdanning i Norge. 

Digitalisering av høyere utdanning har konsekvenser utover digitaliseringen i seg selv og en 

implementering av digitale tiltak må derfor ses i sammenheng med de andre aspektene i 

utdanningen. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å forbedre måter 

å drive utdanning på samtidig som det åpner for nye læringsmetoder. 

For å sikre effektivitet i sektoren, mener NSO at alle utdanningsinstitusjoner i Norge skal ha 

en felles digital infrastruktur.  

Digital tilgjengeliggjøring av undervisning gir både større fleksibilitet for studentene og kan 

heve kvaliteten i undervisningen. NSO mener at all undervisning skal være åpent 

tilgjengelig for alle. 

NSO mener det er positivt at åpne pedagogiske ressurser1 gjør at man kan ta utdanning 

uavhengig av geografisk plassering, samt åpner for å bruke undervisning fra andre 

utdanningsinstitusjoner. Utdanningsinstitusjonen skal anbefale studentene bruk av eksterne 

læringskilder, og disse skal være et supplement til eksisterende undervisning. Samtidig er 

et utdanningsmiljø med høy grad av interaksjon, der studenter møter medstudenter og 

undervisere, viktig for å sikre at studentene er en del av det akademiske fellesskapet, føler 

tilhørighet til fagmiljøet og at læringsutbyttet nås.  

                                              

1 Open educational resources (OER) 
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NSO mener at alle innleveringer og eksamener skal innleveres og avlegges digitalt hvor 

dette er mulig. NSO mener at hele eksamensprosessen skal bli digital, men at det skal være 

mulighet for å søke om å få bruke tradisjonelle eksamensformer. 

Institusjonen skal sørge for at studenten har tilgang til nødvendig programvare. Denne skal 

kunne installeres på privat datamaskin. Der det er mulig og hensiktsmessig skal open 

source-programvare (åpen kildekode) benyttes. 

5.6 Vurderingsformer  

Vurderingsformene skal teste studentenes oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene 

relatert til kvalifikasjonsrammeverket. Vurderingene skal være en del av læringsprosessen i 

høyere utdanning og sees i sammenheng med valgte læringsformer og 

læringsutbyttebeskrivelser. Alle emner skal ha minst to ulike karaktergivende vurderinger. 

NSO mener det skal være både individuelle og gruppebaserte vurderingsformer og at alle 

studenter skal utsettes for et mangfold av vurderingsformer gjennom studiet. Valgt 

vurderingsform skal begrunnes i læringsutbyttebeskrivelsen. 

NSO vil ha en karakterskala fra A-F hvor nasjonale retningslinjer avgjør nivået på de ulike 

karakterene. Bestått/ikke bestått kan benyttes når det er sentralt at studentene har 

kjennskap til emnets innhold fremfor å se hvilket nivå studentene er på. Bestått/ikke bestått 

skal kunne benyttes der fagmiljøet, sammen med studentene, mener dette gir bedre læring 

for studentene. Dette gjelder særlig ved studier på høyere grads nivå. Studieprogrammet 

skal ha elementer av normal karakterskala slik at det fortsatt er mulig å regne ut 

snittkarakter. Praksisperioder skal bli vurdert som bestått/ikke bestått. Nivået for bestått skal 

tilsvare karakteren C eller bedre. 

NSO mener man ikke skal benytte seg av normalfordeling ved enkelteksamener, da det ikke 

viser en students reelle kompetanse. Karakterfordeling kan derimot benyttes for å evaluere 

faglig nivå på et emne over tid. 

NSO mener at det skal være minst to sensorer på alle eksamener, hvorav minst en ekstern. 

Dersom ekstern sensur ikke er mulig, skal det foretas en ekstern vurdering av 

sensorveiledningen. Det skal lovfestes at sensorveiledninger skal foreligge i alle emner. Alle 

studenter skal få en kvalitativ, automatisk og digital begrunnelse og tilbakemelding når de 

blir vurdert for sine prestasjoner. 

Etterprøvbarhet og klaging på muntlig eksamen kan sikres ved hjelp av film eller lydopptak 

under eksaminering. For å sikre personvern er det nødvendig med studentens samtykke. 

NSO mener man skal legge universitets- og høyskoleloven til grunn ved klage på karakter, 

slik at blindsensur blir den gjeldende praksis på alle utdanningsinstitusjoner. NSO mener 

det skal utarbeides et helhetlig nasjonalt eksamensreglement som tar for seg alle tidsfrister 

og krav til både studenter og utdanningsinstitusjonen før, under og etter eksamen. 

Begrunnelse på eksamen skal gis skriftlig, såfremt studenten ikke ønsker noe annet. 

Nasjonale deleksamener skal kun benyttes på rammeplanstyrte utdanninger. Nasjonale 

deleksamener skal ikke forekomme i emner der svarene krever drøfting og refleksjon, og 
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formålet med besvarelsen ikke er å komme frem til et på forhånd gitt svar. Resultatene av 

nasjonale deleksamener skal ikke føres på vitnemålet, og skal kun brukes til 

internevaluering på institusjonsnivå. 

5.7 Skikkethetsvurdering 

I forskrift om skikkethet i høyere utdanning er det regulert hvilke utdanninger som skal 

omfattes av skikkethetsvurdering. Utdanninger som omfattes av skikkethetsforskriften skal 

være utdanninger der kandidatene gjennom utdanningsløp og yrkesliv kommer i kontakt og 

jobber med særlig sårbare og utsatte samfunnsgrupper. 

For de utdanningene som allerede omfattes av skikkethetsforskriften skal 

skikkethetsvurdering være en del av utdanningsløpet på alle nivåer av utdanning. Også 

etter- og videreutdanning. Dersom det oppstår tvil om en students skikkethet, skal det 

gjøres en særskilt skikkethetsvurdering, og veiledning ut av studiet skal ikke forekomme. 

Studenten skal få veiledning som er spesifikt rettet mot grunnlaget for tvilsmelding. I 

etterkant av en skikkethetssak hvor studenten ikke blir ansett som uskikket skal studenten 

allikevel få tilbud om utvidet veiledning også etter at saken er avsluttet. 

I forbindelse med varsling skal studenter kunne være anonyme frem til det blir en sak for 

Skikkethetsnemnda. 

Studenter som er under særskilt skikkethetsvurdering, og studenter som er ansett som 

uskikket, skal registreres i Register for utestengte studenter (RUST). Studenter som etter 

en særskilt skikkethetsvurdering blir ansett som skikket, skal slettes fra registeret. 

5.8  Danning og tverrfaglighet 

Danning er den prosessen som styrker studentenes kritiske og analytiske evner. Disse 

evnene skal hjelpe studentene til å delta i demokratiet, reflektere rundt etiske spørsmål og 

bruke sin fagkunnskap på en innovativ måte. Alle utdanninger skal derfor legge opp til 

refleksjon der studenten kan se seg og sitt fag i en større helhet og ha respekt for andre 

fagretninger. 

I arbeidslivet er en avhengig av å kunne kommunisere med fagpersoner fra andre fagmiljø 

enn sitt eget, og NSO mener derfor at alle fagmiljø bør etterstrebe mer samarbeid mellom 

fagområder både innen samme og andre avdelinger og fakulteter. Dette skal føre til økt 

fagidentitet og at studentene ser hvilke roller de kan ha i det fremtidige arbeidslivet. NSO 

mener det bør opprettes flere tverrfaglige grader på både bachelor- og mastergradsnivå. 

Alle studier bør også ha mulighet til å ta valgbare emner ved andre fagmiljø. I tillegg bør alle 

studier inneholde et tverrfaglig prosjekt hvor studenter møtes på tvers av fagmiljø for å løse 

aktuelle problemstillinger.  

6.0  Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning 

Praksis kan defineres som praktisk anvendelse av opparbeidet faglig kunnskap og erfaring. 

Gjennom denne formen for læring får man kunnskap som vanskelig kan tilegnes på andre 

måter. NSO mener praksis skal være en del av alle studieprogram. Et utvidet praksisbegrep 
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kan også innebære løsning av caseoppgaver, samarbeid med bedrifter ved skriving av 

bachelor- og masteroppgave og studentaktivt FoU-arbeid. 

6.1 Tilknytning til arbeidslivet 

Det å ha studenter i praksis vil bidra til tettere kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene 

ved utdanningsinstitusjonene, studentene og arbeidslivet. I tillegg til direkte kontakt 

gjennom praksisplasser, bør utdanningsinstitusjonene etterstrebe mer kontinuerlig 

kommunikasjon med arbeidslivet. 

Alle utdanningsinstitusjoner skal ha et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). RSA skal 

være et koordinerende organ for den strategiske arbeidet hver enkelt institusjon har med 

arbeids- og næringsliv utenfor akademia. Et av de viktigste oppgavene til RSA skal være å 

sikre at samarbeidet med det regionale arbeids- og næringslivet når fagmiljøene slik at det 

gir positive utslag i alle studieprogram. RSA skal ha en koordinerende funksjon også for 

organer på lavere nivå ved institusjonene. 

NSO mener gjesteundervisning der man henter inn eksterne foredragsholdere med relevant 

yrkesbakgrunn skal være en naturlig del av alle studier. Det skal også være mulig for 

vitenskapelige tilsatte ved høyere utdanningsinstitusjoner å hospitere i relevant arbeidsliv.   

NSO mener at caseoppgaver er en god metode for å øke studentenes evne til å analysere 

relevante problemstillinger i lys av aktuell teori. Studentene kan slik jobbe med pensum på 

en måte som er nærmere knyttet til hvordan en jobber i arbeidslivet og det kan føre til at 

utdanningen blir mer relevant. Caseoppgaver bør løses gjennom samarbeid med studenter 

fra flere fagområder. NSO mener også det skal være en mulighet for at bachelor- og 

masteroppgaver kan skrives i samarbeid med arbeidslivet. Disse oppgavene skal ilegges 

samme krav som øvrige bachelor- og masteroppgaver.  

Studentene skal i løpet av studiet bli bevisst sin egen kompetanse og hvordan den kan 

være til nytte i arbeidslivet. Det er viktig at institusjonene legger til rette for karrieredager og 

lignende for å gi studentene mulighet til å bli kjent med ulike muligheter for framtidig 

karriere. 

6.2 Obligatorisk praksis 

Praksis er en opplæringssituasjon. Studenter i obligatorisk praksis kan ikke anses å være i 

en normal arbeidssituasjon, og kan derfor ikke motta lønn fra praksisstedet for veiledet 

praksis i løpet av praksisperioden. De skal trene på reelle arbeidssituasjoner og lære seg å 

arbeide kunnskapsbasert. Det må opprettes gode rutiner for evaluering og vurdering av 

praksistedet og av studentenes læringsutbytte i praksisperioden. Evalueringene skal brukes 

som en ressurs i kvalitetssikringsarbeidet på institusjonene. 

Obligatorisk praksis skal sikre at studentene møter ulike deler av den aktuelle 

virksomheten, et mangfold av medarbeidere og brukergrupper, ulike profesjonsrelevante 

problemstillinger, og gjennom samarbeid og refleksjon utvikle egen profesjonsidentitet og 

kompetanse. 
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Læringsutbyttet for studiet skal avgjøre om obligatorisk praksis skal være en del av 

studieprogrammet. Obligatorisk praksis skal særlig brukes der menneskelig kontakt er en 

del av yrkesutøvelsen. NSO mener det bør være obligatorisk praksis også innen utøvende 

kunst som musikk, teater og dans. 

6.3 Kvalitetssikring av praksisplasser 

Det skal alltid være institusjonens ansvar å sikre studentene en god utdanning og 

utdanningsinstitusjonene har et særlig ansvar for ikke å la logistikk-, plass- og 

kapasitetsutfordringer føre til praksisplasser uten tilstrekkelig relevans og læringsutbytte.  

Institusjonene må ha dekning av relevante praksisplasser for studentene som er tatt opp til 

studiet.  Likevel må det være et statlig, regionalt og kommunalt ansvar å tilby 

praksisplasser. Det skal tilstrebes at det etableres langsiktige avtaler mellom institusjonene 

og lokalt arbeidsliv, som sikrer en forutsigbar tilgang på praksisplasser. 

For å sikre stadig forbedring av kvalitet og praksis skal alle fakulteter/avdelinger på en 

utdanningsinstitusjon ha praksisutvalg. Utvalget skal i tillegg til faglig ansatte fra de aktuelle 

fakultetene/avdelingene, bestå av representanter fra ledelsen, administrativt ansatte, 

eksterne representanter fra praksisfeltet, samt studenttillitsvalgte. Utvalget skal drøfte 

aktuelle problemstillinger og finne tiltak for å forbedre praksisordningen ved det respektive 

fakultetet/avdelingen. Ansvaret for kvalitetssikring av praksisplasser ligger hos 

institusjonsledelsen. 

6.4 Fordeling av ansvar, oppfølging og veiledning 

Godt samspill og dialog mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet er avgjørende for 

å sikre høy kvalitet i praksisstudiene. NSO mener det må utarbeides klare, forpliktende 

avtaler mellom utdanningsinstitusjonen, studentene og praksisstedet som skal signeres av 

alle parter. I avtalene skal krav til tilstedeværelse være spesifisert, og det skal fremgå hvor 

lang tid veileder på praksisstedet skal sette av til oppfølging av studentene. Studenter skal 

ha muligheten til å varsle om kritikkverdige forhold til utdanningsinstitusjonen, og skal ha en 

sterk rettssikkerhet i tilknytning til dette. 

Praksisveileders tilstedeværelse er avgjørende for å sikre tilstrekkelig grunnlag for å 

evaluere og vurdere studentens faglige kunnskaper og skikkethet for yrket.  

NSO mener det må sikres formell veilederkompetanse hos praksisveilederne. Disse må gis 

tid i stillingene til egen kompetanseutvikling og til å fungere som veiledere. Kun fagpersonell 

med relevant erfaring fra praksisfeltet over minst tre år skal brukes som veileder på 

praksisstedene.  

6.5 Gjennomføring av praksisperioder 

For å sikre lik mulighet til å ta høyere utdanning skal alle ekstrautgifter i forbindelse med 

studieplanfestet praksis dekkes av utdanningsinstitusjonene. Det offentlige, både gjennom 

kommune, fylkeskommune og stat, samt det regionale arbeids- og næringslivet, må ta 

ansvar sammen med utdanningsinstitusjonene for å sikre tilstrekkelig med praksisplasser 

som ikke medfører ekstrautgifter for studentene. Institusjonene skal tilby særskilt 
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praksisplass for studenter med behov for det. Kriteriene for dette må være lett tilgjengelig 

for studentene. 

NSO mener studenter skal ha mulighet til å ta en praksisperiode i utlandet i løpet av sitt 

studium. Det må være mulig å få stipend fra Lånekassen også til praksisopphold under tre 

måneder. 

7.0 Kvalitetssikring og studentmedvirkning  

At høyere utdanning holder et høyt kvalitetsmessig nivå er et felles ansvar mellom 

nasjonale myndigheter, utdanningsinstitusjonene, underviserne og studentene. Studenter 

skal bistå med kvalitetsutviklingen i akademia gjennom tett dialog og samarbeid med 

studenter, undervisere, ledelse, forskningsmiljøer og arbeidsliv. Studentene er de som best 

kan vurdere om den opplevde kvaliteten på studiene er god. Det skal være kontinuerlig 

utvikling og evaluering av nasjonale og institusjonelle undersøkelser. 

Universiteter og høgskoler skal være demokratiske institusjoner og studenter er en del av 

det akademiske fellesskapet. Det lokale studentdemokratiet, inkludert studentutvalg på 

fakultets- og instituttnivå, skal være aktive deltakere i styringen av institusjonene på alle 

nivåer. 

Institusjonene skal legge til rette for at studenter kan delta som tillitsvalgte på lokalt og 

nasjonalt nivå. Dette innebærer for eksempel gyldig fravær fra undervisning på grunn av 

obligatorisk møtevirksomhet eller permisjonsordninger for de som sitter i fulltidsverv. Dette 

reguleres av en samarbeidsavtale mellom studentdemokratiet og institusjonen. 

Minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale beslutningsorgan i universitetene og 

høyskolene skal være studenter. 

7.1 Institusjonenes ansvar 

Alle utdanningsinstitusjoner skal ha et fungerende kvalitetssikringssystem. 

Utdanningsinstitusjonene har gjennom sine budsjettbehandlinger ansvar for å sette av 

penger til å sikre studiekvalitet og læringsmiljø. Institusjonene har ansvar for at de ansatte 

er kompetente til å drive god utdanning. Det er en institusjonell oppgave å jobbe 

systematisk med å utvikle studieprogrammer og emner for å sikre god kvalitet. Dersom et 

studieprogram ikke holder en forsvarlig kvalitet over tid har utdanningsinstitusjonene ansvar 

for å legge ned studiet.  

Hovedtyngden av kvalitetssikringsprosessen som legges på studentene skal foregå 

gjennom emne- og programevaluering. Evalueringsprosessen skal legges fram slik at det 

fremgår for studentene hva evalueringen av undervisningen skal brukes til. Det skal være 

obligatorisk for emneansvarlig å gjennomføre evalueringer hvert semester emnet tilbys. 

Målet med evalueringene skal være å måle graden av institusjonens tilrettelegging for 

oppnåelse av læringsutbytte tilpasset det enkelte emnet.  

Alle program og emner skal sluttevalueres med skriftlig rapport fra fagansvarlig. Rapporten 

skal, i tillegg til resultatene fra evalueringene, inneholde forslag til eventuelle forbedringer 
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basert på tilbakemeldingene fra studentene. Dette skal fagansvarlig og de 

studenttillitsvalgte på det aktuelle nivået utforme i samarbeid. Leder på det aktuelle nivået 

har et overordnet ansvar for at eventuelle tiltak til forbedring gjennomføres. Innholdet i 

rapporten skal gjøres offentlig tilgjengelig. Studentene skal holdes orientert og inkluderes i 

arbeidet som skjer i etterkant av evalueringen. Utdanningsinstitusjonene forplikter å følge 

opp kvalitetsavvik.  

Evalueringene skal bli gjentatt over tid for å få et statistisk sammenligningsgrunnlag, og det 

skal brukes fokusgrupper som evaluerer kvaliteten på undersøkelsene. Det skal 

gjennomføres en midtveisevaluering i alle emner. Denne kan gjøres muntlig, men skal 

dokumenteres med et referat. Dersom et emne går over mer enn ett semester skal det 

gjennomføres evalueringer tilsvarende midtveisevalueringer halvveis og i slutten av hvert 

semester. NSO mener at tilrettelagte eller alternative studieløp skal være kvalitetssikret ut 

ifra samme krav som institusjonens øvrige studietilbud.  

Det skal eksistere utvalg som følger opp kvalitetssikringssystemer og driver 

kvalitetsutvikling på alle nivåer ved institusjonene. Det skal være et faglig samarbeidsorgan 

som består av representanter fra studentene, de vitenskapelig ansatte, ledelse og gjerne 

representanter fra yrkesfelt, næringsliv eller praksisfelt. 

7.2  Nasjonale tiltak 

Undersøkelser blant studenter og ansatte, samt kandidatundersøkelser blant ferdig 

utdannede studenter, er gode informasjonsverktøy. NSO mener det hvert år skal gjøres en 

landsomfattende studentundersøkelse for å bidra til kvalitetsutvikling på utdanningssiden og 

muliggjøre sammenlikning mellom utdanningsinstitusjonene. Undersøkelsen må utvikles 

slik at det blir mulig å spore utvikling over tid. Studentdemokratiene ved institusjonene skal 

være sentrale i prosessen med å evaluere resultatene, og det bør oppfordres til åpenhet om 

resultater og metoder. 
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dokumentet blitt strøket da det ble ansett som unødvendig. Samtidig har alle forkortelser 31 
blitt fjernet og hele titler blir nå brukt gjennom hele dokumentet da det ikke førte til at det 32 
helhetlige dokumentet ble mye lengre.  33 
 34 
Flere avsnitt gjennom hele reglementet har blitt omformulert på en slik måte at de i større 35 
grad er generelle for å sikre at de forblir relevante dersom det skulle skje naturlige 36 
endringer i organisasjonen. Enkelte avsnitt og setninger har blitt slettet da de ikke er 37 
relevante lengre, var gjentatt flere plasser i reglementet eller var ivaretatt i andre 38 
dokumenter. Samtidig har flere avsnitt fått ny rekkefølge og flyttet under andre avsnitt for 39 
å sikre en mer naturlig flyt og organisering i det helhetlige dokumentet.  40 
 41 
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En av de større endringene i dokumentet omfatter Studenttinget NTNU og 42 
Arbeidsutvalget under 1.2 ansvarsforhold. Arbeidsutvalget skal forholde seg til 43 
Studenttinget NTNUs vedtak, og det er Arbeidsutvalgets ansvar å legge til rette for vedtak 44 
med budsjettmessige konsekvenser. Arbeidsutvalget har likevel et ansvar for 45 
organisasjonen og skal styre på en økonomisk forsvarlig måte. 46 
 47 
Forslag til revidert budsjett blir ansett som relevant og sikret mot endringer i 48 
organisasjonen, da det er skrevet på et mer generelt grunnlag enn tidligere. 49 
Arbeidsutvalget har i denne saken valgt å legge frem et helhetlig forslag til nytt 50 
Økonomireglement for Studenttinget, og oppfordrer til at eventuelle endringsforslag rettes 51 
mot Vedlegg 1: Forslag til revidert reglement. 52 
 53 
Saksbehandlers innstilling 54 

- Studenttinget vedtar Studenttingets økonomireglement med de endringer som blir 55 
vedtatt under møtet. 56 

 57 
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Økonomireglement for Studenttinget NTNU 1 

Vedtatt på STi-møte  22.05.97 2 

Sist endret på møte 06.09.2018 3 

 4 

0 Innledning 5 

 6 

0.1 Mål 7 

Orientere Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte om de gjeldende 8 

økonomirutinene.  9 

 10 

0.2 Informasjon 11 

Alle nyvalgte Arbeidsutvalg-medlemmer og administrativt ansatte skal bli informert 12 

om disse reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i arkivet.  13 

 14 

0.3 Endringer 15 

Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall.  16 

 17 

0.4 Gyldighet 18 

Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU».  19 

Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den 20.11.2014 20 

 21 

 22 

1 Om organisasjonens økonomi 23 

 24 

1.2 Ansvarsforhold 25 

Arbeidsutvalget vedtar budsjett og sender budsjettsøknad til NTNU. Arbeidsutvalget 26 

disponerer studenttingets midler etter budsjettet. Leder får månedlige 27 

regnskapsrapporter fra konsulent. Arbeidsutvalget har ansvar for at vedtak med 28 

budsjettmessige konsekvenser blir fulgt opp på en økonomisk forsvarlig måte.  29 

Leder er Økonomiansvarlig i Arbeidsutvalget. Leder eller leders stedfortreder har det 30 

overordnede ansvar for å holde de økonomiske disposisjoner innenfor vedtak fattet 31 

av Studenttinget NTNU.  32 

Leder eller leders stedfortreder har også ansvaret for sikre at alle bilag i regnskapet 33 

blir anvist, og godkjenne alle fakturaene for utbetaling. 34 

Studenttinget NTNU: Ved behandling av saker i Studenttinget med betydelig 35 

budsjettmessige konsekvenser skal arbeidsutvalget gjøre Studenttinget kjent med 36 

disse før vedtak fattes.   37 

Studenttingets kontrollkomite: Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. 38 

kontrollkomiteen skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med lovlige 39 

vedtak i organisasjonen 40 
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 41 

Regnskapet til Studenttinget NTNU skal revideres av en autorisert revisor. 42 

 43 

Administrativt ansatte kan ikke på egen hånd binde organisasjonen på noen måte 44 

uten særskilt fullmakt fra Arbeidsutvalget.  45 

 46 

 47 

2 Regnskapsførsel 48 

 49 

Administrativt ansatte er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. 50 

Etter bilagene er anvist sørger administrativt ansatte for at regningene blir betalt 51 

Administrativt ansatte er ansvarlig for å lage utbetalingsanvisninger. Administrativt 52 

ansatte skal foreta budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende 53 

lovgivning og legge frem regnskapsrapporter for Arbeidsutvalget. Administrativt 54 

ansatte skal revidere halvårsbudsjett innen utgangen av juli.  55 

Administrativt ansatte kan gjøre innkjøp til daglig drift. 56 

 57 

2.1 Regnskapsår 58 

Regnskapet følger kalenderåret. 59 

 60 

2.1.1 Valg av revisor 61 

Arbeidsutvalget velger revisor. 62 

 63 

2.1.2 Fullmakter:  64 

Administrativt ansatte har etter fullmakt rett til å bestille varer eller tjenester på 65 

Studenttinget NTNUs vegne som angår den ordinære driften. Dersom denne 66 

tilvisningsretten skal endres eller midlertidig overføres til noen annen i 67 

Arbeidsutvalget, skal dette gjøres i egne vedtak. Administrativt ansatte som har 68 

fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne av Studenttinget NTNU, kan ikke overføre 69 

denne retten uten vedtak i Arbeidsutvalget. 70 

Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av de administrativt ansatte til 71 

Studenttinget NTNU. 72 

Administrativt ansatte har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med 73 

leder. 74 

 75 

2.1.3 Tilsetting og lønning av personalhjelp:  76 

Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i 77 

Arbeidsutvalget. 78 

 79 

Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt I 80 

henhold til NTNU sine avtaler. Arbeidsoppgavene skal også defineres gjennom en 81 

stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og arbeidsgiver. 82 

 83 

2.1.4 Lønning av tillitsvalgte og ansatte:  84 

Lønn og honorar utbetales etter NTNUs lønnsutbetalingsperioder. 85 

   86 

Studenttinget NTNUs administrativt ansatte lønnes i henhold til egne arbeidsavtaler 87 

med NTNU.  88 
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 89 

Tillitsvalgte i Arbeidsutvalget lønnes etter egen avtale med NTNU 90 

 91 

2.1.5 Reisekostnader:  92 

Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. 93 

 94 

Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste eller 95 

mest hensiktsmessige reisemåte.  96 

 97 

Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. 98 

 99 

Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig 100 

bilag forelegges administrativt ansatte. 101 

 102 

2.1.6 Utgifter til mat:  103 

Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for de som reiser på Studenttinget NTNU 104 

sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80% av Statens satser uten at det trenger å 105 

foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat med 100% av 106 

Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge kvittering. 107 

 108 

Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet, 109 

men bare der dette allerede ikke er dekket i selve arrangementet. 110 

 111 

På arrangementer i Studenttinget NTNU eller Arbeidsutvalgets regi hvor det er felles 112 

bespisning på restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil kr. 450.- 113 

pr. person. Det er Arbeidsutvalget som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt 114 

utgiftene skal dekkes av Studenttinget NTNU. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer 115 

dekkes ikke av Studenttinget NTNU.  116 

 117 

Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU 118 

utgifter til mat med inntil kr. 150,- pr. gang pr. person. Utgifter dekkes mot kvittering, 119 

og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter som tillitsvalgte og 120 

ansatte i Studenttinget NTNU er forventet å delta på samt perioder med særlig stort 121 

arbeidspress hvor leder eller leders stedfortreder har besluttet at arbeidstid utover 10 122 

timer er nødvendig. 123 

 124 

2.1.7 Reiser 125 

Som en hovedregel skal reiser i forbindelse med Studenttinget NTNU bookes 126 

gjennom gjeldende avtaler. 127 

 128 

Ved reiser som skal dekkes av Studenttinget NTNU, skal kvitteringer returneres til 129 

Studenttinget NTNU innen en måned etter reisens slutt sammen med utfylt 130 

reiseregning. Dersom dette ikke returneres innen fristen må vedkommende dekke 131 

utgiftene sine selv.  132 

 133 

Som hovedregel gis det det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle 134 

vurdere om det kan gis. 135 

 136 
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2.2 Driftsmidler  137 

Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til NTNU, på lik linje som andre avdelinger 138 

ved NTNU. 139 

 140 

Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under 141 

budsjettbehandlingen.  142 

 143 

2.3 Budsjett og regnskap 144 

Budsjett og regnskap skal settes opp og føres etter god regnskapsskikk for 145 

foreninger og lag. 146 

 147 

Inntektsposter:  148 

 Overføringer fra NTNU 149 

 Andre overføringer 150 

 151 

Utgiftsposter:  152 

 Personalkostnader 153 

 Andre driftskostnader 154 

 155 

Budsjettsøknad som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års regnskap 156 

med justering I henhold til planlagt aktivitet. Det kan også sendes søknad om 157 

ekstraordinære midler. 158 

 159 

2.4 Regnskap Studenttinget NTNU 160 

Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sine administrativt ansatte etter 161 

anvisninger fra Studenttinget NTNU. 162 

 163 
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2.1.7 Utbetalinger 24 

2.1.8 Reisekostnader 25 

2.1.9 Utgifter til mat 26 

2.1.10 Bestilling av biletter over konto 27 
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2.3.1 Budsjett Studenttinget NTNU 30 
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2.5 Økonomirutiner 33 

2.5.1 Regskapsrapporter 34 

2.5.2 Økonomireglement Studenttinget NTNU 35 

2.5.3 Kontoplan 36 

 37 

 38 

  39 

0 Innledning 40 

0.1 Mål 41 

Holde Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte orientert om de til enhver tid 42 
gjeldende økonomirutiner. 43 

Orientere Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte om de gjeldene 44 
økonomirutinene.  45 

 46 

0.2 Informasjon 47 

Alle nyvalgte AU-medlemmer og nytilsatte konsulenter skal bli informert om disse 48 
reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i personalarkivet.  49 
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Når nytt AU tiltrer tas økonomirutinene opp som sak i løpet av januar. 50 

Alle nyvalgte Arbeidsutvalg-medlemmer og administrativt ansatte skal bli informert 51 
om disse reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i arkivet 52 

 53 

 54 

0.3 Endringer 55 

Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall.  56 

 57 

0.4 Gyldighet 58 

Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU».  59 

Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den 20.11.2014 60 

 61 

1 Om organisasjonens økonomi 62 

 63 

1.1 Definisjoner/forkortelser 64 

STi: Studenttinget NTNU 65 

AU: Studenttinget NTNUs arbeidsutvalg 66 

KK Studenttinget NTNUs kontrollkomite 67 

Kons: Studenttinget NTNUs konsulent 68 

1.2 Ansvarsforhold 69 

STi Studenttinget NTNU: Vedtak med økonomiske konsekvenser for organisasjonen 70 
skal vise til hvordan kostnadene skal dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. Dersom 71 
vedtak gjort av Studenttinget NTNU strider mot Studenttinget NTNUs budsjett, går 72 
budsjettet foran. 73 

(3) Ved behandling av saker i Studenttinget med betydelig budsjettmessige 74 
konsekvenser skal arbeidsutvalget gjøre Studenttinget kjent med disse før vedtak 75 
fattes.   76 
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 77 

 78 

(4) KK Studenttingets Kontrollkomite: Skal kontrollere organisasjonens bruk av 79 
midler. KK kontrollkomiteen skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med 80 
lovlige vedtak i organisasjonen. KK skal ha tilsendt regnskapsrapporter som blir lagt 81 
frem for. 82 

 83 

(5) Revisor: Den som skal se til at regnskapet er ført i samsvar med eksterne lover 84 
og forskrifter, og at plikter overfor det offentlige blir fulgt. Revisor ser også til at 85 
regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor gir innstilling om 86 
regnskapet. Regnskapet til Studenttinget NTNU skal revideres av en autorisert 87 
revisor. 88 

 89 

AU :  AU gir innspill til budsjettsøknad og blir orientert via månedsrapporter i 90 
forhold til den økonomiske situasjonen. AU disponerer Stis midler etter retningslinjer 91 
(budsjett). AU-vedtak som har økonomiske konsekvenser skal ha med henvisning til 92 
hvordan dette kan dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. AU har ansvaret for å se til 93 
at vedtak som er gjort i organet blir fulgt opp.  94 

(1) Arbeidsutvalget vedtar budsjett og sender budsjettsøknad til NTNU. 95 
Arbeidsutvalget disponerer studenttingets midler etter budsjettet. Leder får månedlige 96 
regnskapsrapporter fra konsulent. Arbeidsutvalget har ansvar for at vedtak med 97 
budsjettmessige konsekvenser blir fulgt opp på en økonomisk forsvarlig måte.  98 

 99 

(2) Leder: er Økonomiansvarlig i AU Arbeidsutvalget. Leder eller leders stedfortreder 100 
har det overordnede ansvar for å holde de økonomiske disposisjoner innenfor vedtak 101 
fattet av Studenttinget NTNU.  102 

 Leder eller leders stedfortreder har også ansvaret for sikre at alle bilag i 103 
regnskapet blir anvist, og godkjenne alle fakturaene for utbetaling. 104 

 105 

(6) Kons Administrative ansatte: Konsulent Administrative ansatte kan ikke på egen 106 
hånd binde organisasjonen på noen måte uten etter særskilt fullmakt fra AU.  107 

Alt under har blitt flyttet ned til regnskapsførsel 108 
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Konsulent Administrative ansatte er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for 109 
regnskapsføring. Etter bilagene er ansvist sørger konsulent for at regningene blir 110 
betalt. 111 

Konsulent Administrative ansatte er ansvarlig for å lage utbetalingsanvisninger. 112 
Konsulent Administrative ansatte skal foreta budsjettkontroll i henhold til god 113 
regnskapsskikk og gjeldende lovgivning og legge frem regnskapsrapporter for AU. 114 
Konsulent Administrative ansatte skal revidere halvårsbudsjett innen utgangen av 115 
juli.  116 

 Konsulent Administrative ansatte kan gjøre innkjøp til daglig drift. 117 

 118 

 119 

 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

2 Regnskapsførsel 125 

 126 

2.1 Regnskapsførsel 127 

 128 

2.1.1 Regnskapsår 129 

Regnskapet følger kalenderåret. 130 

 131 

2.1.2 Valg av revisor 132 

AU Arbeidsutvalget velger revisor. 133 

 134 

2.1.3 Fullmakter:  135 
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Leder: Har fullmakt til å godkjenne fakturaer/regninger for utbetaling sammen med 136 
konsulent. 137 

 138 

Kons Administrativ ansatte: Konsulent Administrative ansatte har etter fullmakt 139 
rett til å bestille varer eller tjenester på Studenttinget NTNUs vegne som angår den 140 
 ordinære driften. Dersom denne tilvisningsretten skal endres eller midlertidig 141 
overføres til noen annen i AU Arbeidsutvalget, skal dette gjøres i egne vedtak. 142 
Konsulent administrative ansatte som har fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne 143 
av  Studenttinget NTNU, kan ikke overføre denne retten uten vedtak i AU 144 
Arbeidsutvalget. 145 

Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av konsulentene de administrative 146 
ansatte til Studenttinget NTNU. 147 

 148 

2.1.4 Tilsetting og lønning av personalhjelp:  149 

Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i AU 150 
Arbeidsutvalget. 151 

 152 

Vernepliktskontakt ansettes etter vedtak i AU. Datadrifter ansettes i samråd med 153 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og studentrådene I henhold til NTNUs 154 
avtaler 155 

 156 

Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt jfr. 157 
Arbeidsmiljøloven I henhold til NTNU sine avtaler. Arbeidsoppgavene skal også 158 
defineres gjennom en stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og 159 
arbeidsgiver. 160 

 161 

 162 

2.1.5 Lønning av tillitsvalgte og ansatte:  163 

Lønn og honorar utbetales etter NTNUs lønnsutbetalingsperioder, dvs den 12 i 164 
måneden for fastlønn og den 20 i måndeden for honorar. 165 

Ansatte: 166 

 167 
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Konsulent : Studenttinget NTNU har ansatt to konsulent i til sammen 160% stilling. 168 
konsulent 169 

  Konsulent lønnes i henhold til egen arbeidsavtale gjennom NTNU. 170 

   171 

Studenttinget NTNUs organisatorisk administrative ansatte lønnes i 172 
henhold til egne arbeidsavtaler med NTNU.  173 

 174 

Tillitsvalgte: 175 

 176 

Leder/fag- og forskningspolitisk nestleder/ organisatorisk nestleder: Tillitsvalgte i 177 
Arbeidsutvalget lønnes etter egen avtale med NTNU 178 

  Vervet er en heltidsstilling og lønnen fastsettes av NTNU. Det utbetales 179 
feriepenger. 180 

  Lønn utbetales for 11 måneder.  181 

 182 

AU medlemmer: Tillitsvalgte på deltid 183 

 184 

Vervet godtgjøres tilsvarende 25 % av lønnstrinn til ledelsen. 185 

Honorar utbetales for de månedene vedkommende sitter aktivt i vervet og maks 10 186 
måneder. 187 

 188 

2.1.7 Utbetalinger:  189 

Innkjøp og andre disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for 190 
Studenttinget NTNU må være hjemlet i vedtak gjort av Studenttinget NTNU eller AU. 191 
Dette er enten en fullmakt til konsulent, et spesifikt vedtak om å foreta en slik 192 
disposisjon eller som en del av et større hele.  193 

 194 

Konsulent Administrative ansatte har anledning til å opprette konto hos leverandør i 195 
samråd med leder. 196 
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 197 

 198 

2.1.8 Reisekostnader:  199 

Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. 200 

 201 

Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste og 202 
hensiktsmessige reisemåte. Eventuelt andre reisemåter må godkjennes av leder. 203 

 204 

Dette gjelder for: AU, konsulent og de studenter alle som sendes på Studenttinget 205 
NTNUs regning. 206 

 207 

Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. 208 

 209 

Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig 210 
bilag forelegges konsulent. 211 

 212 

 213 

2.1.9 Utgifter til mat:  214 

Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for AU/konsulent eller andre de som reiser 215 
på Studenttinget NTNU sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80% av Statens 216 
satser uten at det trenger å foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene 217 
til mat med 100% av Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge 218 
kvittering. 219 

 220 

Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet, 221 
men bare der dette allerede ikke er dekket i selve arrangementet. 222 

 223 

På arrangementer i Studenttinget NTNU eller Arbeidsutvalgets regi hvor det er felles 224 
bespisning på restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil kr. 450.- 225 
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pr. person. Det er AU Arbeidsutvalget som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt 226 
utgiftene skal dekkes av Studenttinget NTNU. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer 227 
dekkes ikke av Studenttinget NTNU.  228 

 229 

Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU 230 
utgifter til mat for AU/konsulent med inntil kr. 150,- pr. gang pr. person. Utgifter 231 
dekkes mot kvittering, og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter 232 
som AU tillitsvalgte og ansatte i Studenttinget NTNU har besluttet er forventet å delta 233 
på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor leder eller leders stedfortreder 234 
har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig. 235 

 236 

2.1.10 Reiser 237 

Som en hovedregel skal reiser i forbindelse med Studenttinget NTNU bookes 238 
gjennom konsulent, og reiser i forbindelse med NSO skal bookes gjennom Travellink 239 
gjeldende avtaler. 240 

 241 

Ved reiser som skal dekkes av Studenttinget NTNU, skal kvitteringer returneres til 242 
Studenttinget NTNU innen tre uker en måned etter reisens slutt sammen med utfylt 243 
reiseregning. Dersom dette ikke returneres innen fristen må vedkommende dekke 244 
utgiftene sine selv.  245 

 246 

Som hovedregel gis det det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle 247 
vurdere om det kan gis. 248 

 249 

2.2 Driftsmidler  250 

 251 

NTNU: Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til Styret NTNU, på lik linje 252 
som andre avdelinger ved NTNU. 253 

 254 

 Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under 255 
budsjettbehandlingen. «Bevilgningen skal  nyttes til den daglige driften av 256 
Studenttinget NTNU, som lønnsutgifter, kontorutgifter, møteutgifter o.l.». 257 
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 258 

 259 

 260 

2.3 Budsjett og regnskap 261 

Budsjett og regnskap skal settes opp og føres etter god regnskapsskikk for 262 
foreninger og lag. 263 

 264 

2.3.1 Budsjett Studenttinget NTNU 265 

Budsjettet utarbeides av Leder og AU i samarbied med konsulent . Budsjettet legges 266 
frem som orienteringssak for  Studenttinget NTNU når driftsmidlene er mottatt, og 267 
ses i sammenheng med arbeid kommende år. 268 

 269 

Inntektsposter:  270 

 Overføringer fra NTNU 271 

 Andre overføringer 272 

 273 

Utgiftsposter:  274 

 Personalkostnader 275 

 Andre driftskostnader 276 

 277 

Søknad om driftsmidler Budsjettsøknad som sendes utarbeides på bakgrunn av 278 
foregående års regnskap med justering i forhold til planlagt aktivitet. Det kan også 279 
sendes søknad om ekstraordinære midler. 280 

 281 

 282 

2.4 Regnskap 283 

 284 
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2.4.1 Regnskap STi Studenttinget NTNU 285 

Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sine konsulent administrativt ansatte etter 286 
anvisninger fra Studenttinget NTNU. 287 

Regnskapsfører legger frem økonomirapporter for AU etter forespørsel. 288 

 289 

 290 

 291 

 292 

 293 

2.5 Økonomirutiner 294 

 295 

2.5.1 Regnskapsrapporter 296 

For at AU skal klare å følge med i hva som skjer på økonomisiden i organisasjonen, 297 
settes det opp regnskapsrapporter hver måned. Konsulent tar disse opp med leder. 298 

 299 

2.5.2 Økonomirutiner Studenttinget NTNU 300 

 301 

Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger:  302 

Konsulent: Bilagene påføres kontonummer og tekst. 303 

  Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler 304 
eller enkeltvedtak. 305 

  Utbetalingsanvisninger signeres av både leder og konsulent. 306 

  307 

Leder: Har ansvaret for å godkjenne alle fakturaer/utbetalingsanvisninger i 308 
regnskapet før utbetaling. 309 

 310 
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Nestledere 311 

 Signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av leder. 312 

 313 

2.5.3 Kontoplan 314 

Det er utarbeidet en felles kontoplan for Studenttinget NTNU og studentrådene ved 315 
NTNU. 316 

 317 

  318 

  KONTOPLAN 319 

   320 

Kontogruppe Konto  321 

   322 

  Bank 323 

  Kasse 324 

   325 

10  Overføringer/Inntekter 326 

 101 Overføringer fra NTNU 327 

 101-0 Overføringer fra NTNU Studenttinget 328 

 101-1 Overføringer fra NTNU HF og SVT 329 

 101-2  330 

 101-3 Overføringer fra NTNU IME og NT 331 

 101-4  332 

 101-5 Overføringer fra NTNU IVT, IØT og AB 333 

 101-6  334 

 101-7  335 
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 101-8 Overføringer fra NTNU DMF 336 

 101-9 Overføringer fra NTNU DION 337 

   338 

 102 Overføringer Prosjektmidler 339 

 103 Overføringer/Tilbakeføring NSU 340 

 104 Overføringer DION 341 

 105 Bokskapgebyr DMF 342 

 106 Andre inntekter 343 

   344 

20  Kontordrift 345 

 201 Kontorrekvisita 346 

 201-0 Kontorrekvisita Studenttinget 347 

 201-1 Kontorrekvisita HF og SVT 348 

 201-2  349 

 201-3 Kontorrekvisita IME og NT 350 

 201-4  351 

 201-5 Kontorrekvisita IVT, IØT og AB 352 

 201-6  353 

 201-7  354 

 201-8 Kontorrekvisita DMF 355 

   356 

 202 Telefon 357 

 202-0 Telefon Studenttinget 358 

 202-1 Telefon HF og SVT 359 
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 202-2  360 

 202-3 Telefon IME og NT 361 

 202-4  362 

 202-5 Telefon IVT, IØT og AB 363 

 202-6  364 

 202-7  365 

 202-8 Telefon DMF 366 

   367 

 203 Mobiltelefon 368 

 203-0 Mobiltelefon Studenttinget 369 

 203-1 Mobiltelefon HF og SVT 370 

 203-2  371 

 203-3 Mobiltelefon IME og NT 372 

 203-4  373 

 203-5 Mobiltelefon IVT, IØT og AB 374 

 203-6  375 

 203-7  376 

 203-8 Mobiltelefon DMF 377 

   378 

 204 Porto  379 

 204-0 Porto Studenttinget 380 

 204-1 Porto HF og SVT 381 

 204-2  382 

 204-3 Porto IME og NT 383 
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 204-4  384 

 204-5 Porto IVT, IØT og AB 385 

 204-6  386 

 204-7  387 

 204-8 Porto DMF 388 

   389 

 205 Kopiering 390 

 205-0 Kopiering Studenttinget 391 

 205-1 Kopiering HF og SVT 392 

 205-2  393 

 205-3 Kopiering IME og NT 394 

 205-4  395 

 205-5 Kopiering IVT, IØT og AB 396 

 205-6  397 

 205-7  398 

 205-8 Kopiering DMF 399 

   400 

 206 Aviser 401 

 206-0 Aviser Studenttinget 402 

 206-1 Aviser HF og SVT 403 

 206-2  404 

 206-3 Aviser IME og NT 405 

 206-4  406 

 206-5 Aviser IVT, IØT og AB 407 
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 206-6  408 

 206-7  409 

 206-8 Aviser DMF 410 

   411 

 207 Faglitteratur/Bøker 412 

 207-0 Faglitteratur/Bøker Studenttinget 413 

 207-1 Faglitteratur/Bøker HF og SVT 414 

 207-2  415 

 207-3 Faglitteratur/Bøker IME og NT 416 

 207-4  417 

 207-5 Faglitteratur/Bøker IVT, IØT og AB 418 

 207-6  419 

 207-7  420 

 207-8 Faglitteratur/Bøker DMF 421 

   422 

 208 Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) 423 

 208-0 Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) Studenttinget 424 

 208-1 Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) HF og SVT 425 

 208-2  426 

 208-3 Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) IME og NT 427 

 208-4  428 

 208-5 Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) IVT, IØT og AB 429 

 208-6  430 

 208-7  431 
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 208-8 Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) DMF 432 

   433 

 209 Leie og vedlikehold av kontormaskiner 434 

 209-0 Leie og vedlikehold av kontormaskiner Studenttinget 435 

 209-1 Leie og vedlikehold av kontormaskiner HF og SVT 436 

 209-2  437 

 209-3 Leie og vedlikehold av kontormaskiner IME og NT 438 

 209-4  439 

 209-5 Leie og vedlikehold av kontormaskiner IVT, IØT og AB 440 

 209-6  441 

 209-7  442 

 209-8 Leie og vedlikehold av kontormaskiner DMF 443 

   444 

 210 Datadrifter  445 

 210-0 Datadrifter Studenttinget 446 

 210-1 Datadrifter HF 447 

 210-2 Datadrifter SVT 448 

 210-3 Datadrifter IME 449 

 210-4 Datadrifter NT 450 

 210-5 Datadrifter IVT 451 

 210-6 Datadrifter IØT 452 

 210-7 Datadrifter AB 453 

 210-8 Datadrifter DMF 454 

   455 
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30  Seminar / Møter / Kurs / Representasjon 456 

 301 Interne kurs og seminarer  457 

 301-0 Interne kurs og seminarer Studenttinget 458 

 301-1 Interne kurs og seminarer HF 459 

 301-2 Interne kurs og seminarer SVT 460 

 301-3 Interne kurs og seminarer IME 461 

 301-4 Interne kurs og seminarer NT 462 

 301-5 Interne kurs og seminarer IVT 463 

 301-6 Interne kurs og seminarer IØT 464 

 301-7 Interne kurs og seminarer AB 465 

 301-8 Interne kurs og seminarer DMF 466 

   467 

 302 Eksterne kurs, seminarer og konferanser 468 

 302-0 Eksterne kurs, seminarer og konferanser Studenttinget 469 

 302-01  470 

 302-02  471 

 302-03  472 

 302-04  473 

 302-05  474 

 302-1 Eksterne kurs, seminarer og konferanser HF 475 

 302-2 Eksterne kurs, seminarer og konferanser SVT 476 

 302-3 Eksterne kurs, seminarer og konferanser IME 477 

 302-4 Eksterne kurs, seminarer og konferanser NT 478 

 302-5 Eksterne kurs, seminarer og konferanser IVT 479 
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 302-6 Eksterne kurs, seminarer og konferanser IØT 480 

 302-7 Eksterne kurs, seminarer og konferanser AB 481 

 302-8 Eksterne kurs, seminarer og konferanser DMF 482 

   483 

 303 Møteutgifter med mer 484 

 303-0 Møteutgifter med mer Studenttinget 485 

 303-1 Møteutgifter med mer  HF 486 

 303-2 Møteutgifter med mer SVT 487 

 303-3 Møteutgifter med mer IME 488 

 303-4 Møteutgifter med mer NT 489 

 303-5 Møteutgifter med mer IVT 490 

 303-6 Møteutgifter med mer IØT 491 

 303-7 Møteutgifter med mer AB 492 

 303-8 Møteutgifter med mer DMF 493 

   494 

 304 Diverse sosiale aktiviteter  495 

 304-0 Diverse sosiale aktiviteter Studenttinget 496 

 304-1 Diverse sosiale aktiviteter HF 497 

 304-2 Diverse sosiale aktiviteter SVT 498 

 304-3 Diverse sosiale aktiviteter IME 499 

 304-4 Diverse sosiale aktiviteter NT 500 

 304-5 Diverse sosiale aktiviteter IVT 501 

 304-6 Diverse sosiale aktiviteter IØT 502 

 304-7 Diverse sosiale aktiviteter AB 503 
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 304-8 Diverse sosiale aktiviteter DMF 504 

   505 

 305 Representasjon internt 506 

 305-0 Representasjon internt Studenttinget 507 

 305-1 Representasjon internt HF 508 

 305-2 Representasjon internt SVT 509 

 305-3 Representasjon internt IME 510 

 305-4 Representasjon internt NT 511 

 305-5 Representasjon internt IVT 512 

 305-6 Representasjon interntIØT 513 

 305-7 Representasjon internt AB 514 

 305-8 Representasjon internt DMF 515 

   516 

 306 Representasjon eksternt 517 

 306-0 Representasjon eksternt Studenttinget 518 

 306-1 Representasjon eksternt HF 519 

 306-2 Representasjon eksternt SVT 520 

 306-3 Representasjon eksternt IME 521 

 306-4 Representasjon eksternt NT 522 

 306-5 Representasjon eksternt IVT 523 

 306-6 Representasjon eksternt IØT 524 

 306-7 Representasjon eksternt AB 525 

 306-8 Representasjon eksternt DMF 526 

   527 
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40  Reiseutgifter og billetter 528 

 401 Reiseutgifter og billetter 529 

 401-0 Reiseutgifter og billetter Studenttinget 530 

 401-1 Reiseutgifter og billetter HF 531 

 401-2 Reiseutgifter og billetter SVT 532 

 401-3 Reiseutgifter og billetter IME 533 

 401-4 Reiseutgifter og billetter NT 534 

 401-5 Reiseutgifter og billetter IVT 535 

 401-6 Reiseutgifter og billetter IØT 536 

 401-7 Reiseutgifter og billetter AB 537 

 401-8 Reiseutgifter og billetter DMF 538 

   539 

 402 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) 540 

 402-0 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) Studenttinget 541 

 402-1 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) HF 542 

 402-2 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) SVT 543 

 402-3 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) IME 544 

 402-4 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) NT 545 

 402-5 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) IVT 546 

 402-6 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) IØT 547 

 402-7 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) AB 548 

 402-8 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) DMF 549 

   550 

50  Diverse personalkostnader 551 

52 
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 501 Bespisning i forbindelse med overtid 552 

 501-0 Bespisning i forbindelse med overtid Studenttinget 553 

 501-1 Bespisning i forbindelse med overtid HF og SVT 554 

 501-2  555 

 501-3 Bespisning i forbindelse med overtid IME og NT 556 

 501-4  557 

 501-5 Bespisning i forbindelse med overtid IVT, IØT og AB 558 

 501-6  559 

 501-7  560 

 501-8 Bespisning i forbindelse med overtid DMF 561 

   562 

 502 Kursing administrativt personale 563 

 502-0 Kursing administrativt personale Studenttinget 564 

 502-1 Kursing administrativt personale HF og SVT 565 

 502-2  566 

 502-3 Kursing administrativt personale IME og NT 567 

 502-4  568 

 502-5 Kursing administrativt personale IVT, IØT og AB 569 

 502-6  570 

 502-7  571 

 502-8 Kursing administrativt personale DMF 572 

   573 

 503 Sekretærpotten /Annum 574 

 503-0 Sekretærpotten /Annum Studenttinget 575 
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 503-1 Sekretærpotten /Annum HF og SVT 576 

 503-2  577 

 503-3 Sekretærpotten /Annum IME og NT 578 

 503-4  579 

 503-5 Sekretærpotten /Annum IVT, IØT og AB 580 

 503-6  581 

 503-7  582 

 503-8  583 

    584 

60  Informasjon/Reklamemateriale 585 

 601 Reklame og annonser 586 

 601-0 Reklame og annonser Studenttinget 587 

 601-1 Reklame og annonser HF 588 

 601-2 Reklame og annonser SVT 589 

 601-3 Reklame og annonser IME 590 

 601-4 Reklame og annonser NT 591 

 601-5 Reklame og annonser IVT 592 

 601-6 Reklame og annonser IØT 593 

 601-7 Reklame og annonser AB 594 

 601-8 Reklame og annonser DMF 595 

   596 

 602 Trykksaker 597 

 602-0 Trykksaker Studenttinget 598 

 602-1 Trykksaker HF 599 
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 602-2 Trykksaker SVT 600 

 602-3 Trykksaker IME 601 

 602-4 Trykksaker NT 602 

 602-5 Trykksaker IVT 603 

 602-6 Trykksaker IØT 604 

 602-7 Trykksaker AB 605 

 602-8 Trykksaker DMF 606 

   607 

 603 Informasjon og profileringsartikler 608 

 603-0 Informasjon og profileringsartikler Studenttinget 609 

 603-1 Informasjon og profileringsartikler HF 610 

 603-2 Informasjon og profileringsartikler SVT 611 

 603-3 Informasjon og profileringsartikler IME 612 

 603-4 Informasjon og profileringsartikler MT 613 

 603-5 Informasjon og profileringsartikler IVT 614 

 603-6 Informasjon og profileringsartikler IØT 615 

 603-7 Informasjon og profileringsartikler AB 616 

 603-8 Informasjon og profileringsartikler DMF 617 

   618 

 604 Gaver 619 

 604-0 Gaver Studenttinget 620 

 604-1 Gaver HF 621 

 604-2 Gaver SVT 622 

 614-3 Gaver IME 623 
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 604-4 Gaver NT 624 

 604-5 Gaver IVT 625 

 604-6 Gaver IØT 626 

 604-7 Gaver AB 627 

 604-8 Gaver DMF 628 

   629 

70  Diverse  630 

 701 Revisjonshonorar 631 

 701-0 Revisjonshonorar Studenttinget 632 

 701-1 Revisjonshonorar HF og SVT 633 

 701-2  634 

 701-3 Revisjonshonorar IME og NT 635 

 701-4  636 

 701-5 Revisjonshonorar IVT, IØT og AB 637 

 701-6  638 

 701-7  639 

 701-8 Revisjonshonorar DMF 640 

   641 

 702 Forsikring 642 

 702-0 Forsikring Studenttinget 643 

 702-1 Forsikring HF og SVT 644 

 702-2  645 

 702-3 Forsikring IME og NT 646 

 702-4  647 
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 702-5 Forsikring IVT, IØT og AB 648 

 702-6  649 

 702-7  650 

 702-8 Forsikring DMF 651 

   652 

 703 Konsulentbistand 653 

 703-0 Konsulentbistand Studenttinget 654 

 703-1 Konsulentbistand HF 655 

 703-2 Konsulentbistand SVT 656 

 703-3 Konsulentbistand IME 657 

 703-4 Konsulentbistand NT 658 

 703-5 Konsulentbistand IVT 659 

 703-6 Konsulentbistand IØT 660 

 703-7 Konsulentbistand AB 661 

 703-8 Konsulentbistand DMF 662 

   663 

 704 PC-fond  664 

 704-0 PC-fond Studenttinget 665 

 704-1 PC-fond Studentrådene HF OG SVT 666 

 704-2  667 

 704-3 PC-fond Studentrådene IME og NT 668 

 704-4  669 

 704-5 PC-fond Studentrådene IVT, IØT og AB 670 

 704-6  671 
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 704-7  672 

 704-8 PC-fond DMF 673 

   674 

 705 Prosjektmidler 675 

   676 

 706 Diverse  677 

 706-0 Diverse Studenttinget 678 

 706-1 Diverse HF 679 

 706-2 Diverse SVT 680 

 706-3 Diverse IME 681 

 706-4 Diverse NT 682 

 706-5 Diverse IVT 683 

 706-6 Diverse IØT 684 

 706-7 Diverse AB 685 

 706-8 Diverse DMF 686 

   687 

 707 DION 688 

??? 707-1 Driftsutgifter DION 689 

 707-2 Reiseutgifter DION 690 

 707-3 Sosiale utgifter DION 691 

 707-4 Diverse DION 692 

   693 

 708 Veldedighet 694 

   695 
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80  Finansinntekter-/kostnader og gebyrer 696 

 801 Gebyrer og avgifter 697 

 801-0 Gebyrer og avgifter Studenttinget 698 

 801-1 Gebyrer og avgifter HF og SVT 699 

??? 801-2  700 

 801-3 Gebyrer og avgifter IME og NT 701 

 801-4  702 

 801-5 Gebyrer og avgifter IVT, IØT og AB 703 

 801-6  704 

 801-7  705 

 801-8 Gebyrer og avgifter DMF 706 

   707 

 802 Renter av innskuddskonti 708 

 802-0 Renter av innskuddskonti Studenttinget 709 

 802-1 Renter av innskuddskonti HF og SVT 710 

 802-2  711 

 802-3 Renter av innskuddskonti IME og NT 712 

 802-4  713 

 802-5 Renter av innskuddskonti IVT, IØT og AB 714 

 802-6  715 

 802-7  716 

 802-8 Renter av innskuddskonti DMF 717 

   718 

90  Kreditorer og debitorer 719 
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 901 Kreditorer 720 

 901-0 Kreditorer Studenttinget 721 

 901-1 Kreditorer HF 722 

 901-2 Kreditorer SVT 723 

 901-3 Kreditorer IME 724 

 901-4 Kreditorer NT 725 

 901-5 Kreditorer IVT 726 

 901-6 Kreditorer IØT 727 

 901-7 Kreditorer AB 728 

 901-8 Kreditorer DMF 729 

 901-9 Kreditorer DION 730 

   731 

 902 Debitorer 732 

 902-0 Debitorer Studenttinget 733 

 902-1 Debitorer HF 734 

 902-2 Debitorer SVT 735 

 902-3 Debitorer IME 736 

 902-4 Debitorer NT 737 

 902-5 Debitorer IVT 738 

 902-6 Debitorer IØT 739 

 902-7 Debitorer AB 740 

 902-8 Debitorer DMF 741 

 902-9 Debitorer DION 742 

 743 

60 




