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 20 

Bakgrunn for saken 21 

 22 

Det er en menneskerett å søke om asyl i et hvilket som helst land. Det vil si at alle 23 

mennesker i verden kan søke om å få opphold hvor som helst i verden. Innvilgelse 24 

skjer vanligvis gjennom at en person får asyl på politisk eller humanitært grunnlag. 25 

FNs flyktningkonvensjon regulerer hvem som har rett til å bli ansett som flyktning, og 26 

dette gjenspeiles i den norske utlendingsloven. En person vil få oppholdstillatelse 27 

som flyktning i Norge hvis han eller hun: har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på 28 

grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en 29 

spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, eller står i reell fare for å 30 

bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende 31 

behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet  32 

 33 

Når en person ankommer Norge og leverer sin asylsøknad venter en lang prosess 34 

før personen kan begynne i høyere utdanning eller komme seg ut i arbeid. For at 35 

innvandrere skal få tilbud om høyere utdanning må de ha “grunnleggende 36 

kvalifisering”. Med "grunnleggende kvalifisering" menes informasjon, kunnskaper og 37 

https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/grunnleggende-om-programmet-roller-og-ansvar/
https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/grunnleggende-om-programmet-roller-og-ansvar/
https://www.uio.no/om/samarbeid/akademisk-dugnad/ressurser/170620-academic-dugnad-report.pdf
https://www.uio.no/om/samarbeid/akademisk-dugnad/ressurser/170620-academic-dugnad-report.pdf
https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Politikk+for+likestilling+og+mangfold+2018-2021&fileName=NTNUs%20politikk%20og%20handlingsplan%20for%20likestilling%20og%20mangfold%202018-2021.pdf
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https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Politikk+for+likestilling+og+mangfold+2018-2021&fileName=NTNUs%20politikk%20og%20handlingsplan%20for%20likestilling%20og%20mangfold%202018-2021.pdf


 

ferdigheter som gjør at personen kan fungere i ordinært arbeid og samfunnsliv, eller 38 

kan benytte seg av det ordinære utdannings- og opplæringstilbudet. Vilkår om 39 

grunnleggende kvalifisering er nærmere omtalt i rundskrivet til introduksjonsloven 40 

kapittel 2, § 2.1. 41 

 42 

Deretter er det obligatorisk å delta i introduksjonsprogrammet i kommunen de er 43 

bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller 44 

utdanning. Programmet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom 45 

personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Introduksjonsprogrammet 46 

avsluttes når deltakeren har nådd målet sitt, det vil si at han eller hun har fått 47 

grunnleggende kvalifisering og tilknytning til arbeid eller utdanning.  48 

 49 

 50 

Saksbehandleres vurdering.  51 

 52 

Oppmerksomheten rundt innvandring og integrering i Norge har åpnet for tiltak og 53 

endringer i asyl- og integreringsprosessen. Integrering har blitt flyttet fra 54 

Justisdepartementet over til Kunnskapsdepartement, som betyr at integrering i større 55 

grad enn tidligere må sees i sammenheng med utdanning. 56 

 57 

God integrering er avhengig av at det tilrettelegges og utvikles flere tiltak for å 58 

inkludere flyktninger i arbeidslivet og høyere utdanning. Det er grunnleggende å sette 59 

systemet i stand til å ta imot flyktninger med akademisk bakgrunn og tilrettelegge for 60 

at de får muligheten til å fortsette sitt løp i Norge. Et stort antall innvandrere på flukt 61 

kommer til Norge med bakgrunn i høyere utdanning, men får ikke raskt tatt nytte av 62 

den da veien fra å være asylsøker til kvalifisert søker til høyere utdanning er lang. 63 

Dette kan føre til at potensielle kandidater til høyere utdanning går tapt i systemet 64 

eller mister mye av sin motivasjon til å fortsette utdanningen sin. Det må derfor finnes 65 

klare retningslinjer og tiltak som bidrar til å kartlegge flyktningers utdanning og gode 66 

informasjonskanaler som øker bevisstheten om innvandreres muligheter innenfor 67 

høyere utdanning. 68 

 69 

NTNU må bidra til en inkluderende kultur for flyktninger i høyere utdanning. For at 70 

Norge skal inkludere og integrere flyktninger og asylsøkere på best mulig måte, er 71 

det essensielt at man tar utgangspunkt i flyktningers interesseområder og 72 

motivasjoner. Dersom asylsøkere er motivert til å komme inn i høyere utdanning, er 73 

det avgjørende at det finnes kunnskapsarenaer for å tilegne seg den informasjonen 74 

man behøver for å kartlegge muligheter. For at vi skal ha et velfungerende samfunn 75 

hvor vi drar nytte av kunnskapen og kompetansen som finnes, er det viktig at 76 

motivasjon blir tatt på alvor, og at inkludering i akademia og introduksjon av systemet 77 

er tilrettelagt for nyankomne. Studentorganisasjoner gjør en spesielt viktig jobb når 78 

det kommer til å etablere felles studentarenaer og skape samhold. For å videre sikre 79 

at studenter med flyktningbakgrunn føler seg inkludert og blir godt tatt imot i norsk 80 

akademia, er det behov for at studentorganisasjoner også engasjerer seg i 81 



 

inkluderingsarbeidet. NTNU har i sin handlingsplan for likestilling og mangfold 2018 - 82 

2021 vedtatt: NTNU skal samarbeide med studentorganisasjonene for et 83 

inkluderende og mangfoldig studentliv. NTNU bør derfor tilrettelegge for at 84 

studentorganisasjoner som ønsker å inkludere studenter med flyktningbakgrunn har 85 

de nødvendige ressursene for å klare dette på en hensiktsmessig måte. 86 

 87 

Rapporten Akademisk Dugnad viser at på landsbasis er det et lite antall 88 

bachelorprogram og et stort antall masterprogram som eksklusivt tilbys på engelsk, 89 

med ingen krav om norskkunnskaper. Selv om det er krav til grunnleggende 90 

kvalifisering for å ha tilgang til høyere utdanning, vil terskelen for å starte, eller 91 

fullføre en allerede påbegynt utdanning være lang lavere dersom utdanningen er 92 

engelskspråklig.  Engelskspråklige studieprogram bidrar til å skape fellesarenaer for 93 

nasjonale studenter og studenter med flyktningbakgrunn, noe som kan bidra til 94 

integreringsprosessen og internasjonalisering av norsk akademia. 95 

 96 

 97 

Arbeidsutvalgets innstilling: 98 

  99 

Studenttinget mener at: 100 

● NTNU skal sørge for at det finnes tilstrekkelig informasjon om høyere 101 

utdanning i introduksjonsprogram i alle kommuner i Oppland, Møre og 102 

Romsdal og Trøndelag, og andre relevante arenaer for flyktninger som ønsker 103 

å søke seg inn på høyere utdanning.  104 

● Studenttinget skal i samarbeid med NTNU arbeide for å opprette tilbud og 105 

tiltak som bidrar til å inkludere flyktninger i NTNUs akademiske kultur. 106 

● NTNU skal støtte og samarbeide med studentorganisasjoner som ønsker å 107 

jobbe med faglig og sosial integrering av flyktninger. 108 

● Alle fakulteter på NTNU skal tilby minst ett engelskspråklig bachelorprogram 109 

innen 2021, for å sikre at flere personer med flykningsbakgrunn kan studere. 110 

● NTNU skal opprette egne forkurs rettet mot flyktninger som ønsker å søke seg 111 

til høyere utdanning på NTNU.  112 

● Studenttinget skal i samarbeid med NTNU utforme retningslinjer for innpass 113 

av flyktninger i relevante studieprogram. 114 

 115 

 116 

 117 

.  118 

 119 
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Vedlegg 6 

SHoT NTNU  7 

 8 

 9 

Forkortelser 10 

SHoT – Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 11 

Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim  12 

EPVU – En psykt vanlig uke 13 
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 15 

Begreper 16 

Psykosomatiske symptomplager: En rekke kroppslige plager som helt eller delvis 17 

skyldes av psykiske eller følelsesmessige problemer. 18 

 19 

 20 

 21 

Bakgrunn for saken 22 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse gjennomføres hvert fjerde år for norske 23 

heltidsstudenter, 18-35 år. Undersøkelsen er inspirert av og kan sammenlignes med  24 

internasjonale tester, og spørsmålene rettes i hovedsak mot studentenes mentale og  25 

fysiske helse, samt trivsel på studiet og studiestedet. Formålet er å gi innsikt i hvordan  26 

studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres. I  27 

studentsamskipnadslovens §5 står det tydelig at det er utdanningsinstitusjonen som har  28 

ansvaret for studentenes læringsmiljø og skal, i samarbeid med samskipnaden, legge  29 

forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige  30 

læringsmiljøet ved utdanningsinstitusjonen. Undersøkelsen skal derfor benyttes av NTNU  31 

for å identifisere problemer og bedre dem. Fra og med 2018 er det Folkehelseinstituttet  32 

som eier SHoT.  33 

 34 

Undersøkelsens resultater er svært alvorlige, og i sammenligning med undersøkelsene  35 

som ble gjennomført i 2010 og 2014 vises det nå flere trender i negativ retning. NTNU har  36 

et ansvar i å snu disse trendene, og saksbehandler vil benytte studentenes stemme for å 37 

hjelpe NTNU med å prioritere de riktige løsningene for å bedre studenters hverdag.  38 

 39 
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Figur 1 er hentet fra studenthelse.no, og reflekterer ensomhet blant norske studenter. 1  40 

av 10 norske studenter opplever at de føler seg svært ensomme ofte eller svært ofte.  41 

NTNUs tall er tilsvarende, og opplevd ensomhet på hvert fakultet er omtrent likt.  42 

 43 

En psykt vanlig uke er en studentdrevet kampanje som linjeforeningene på 44 

Gløshaugen startet i 2016. Én uke hvert år har de hatt fokus på et tema tilknyttet 45 

studenters psykiske helse. I 2016 ble kampanjen arrangert for første gang, og mottok 46 

fra 25000 kr i premie fra Velferdstinget for sitt arbeid. Temaet for uken var psykisk 47 

helse generelt, og i 2017 var temaet ensomhet. I 2018 var EPVU en av vinnerne av 48 

NTNUs Buddypris, for sitt arbeid med å forebygge ensomhet.  49 

 50 

Psykosomatiske symptomplager har også vært kartlagt over de siste 8 årene, og  51 

trendene her er blant de mest urovekkende i rapporten. I 2010 opplevde omtrent 1 av 6  52 

studenter det som kan karakteriseres som alvorlige psykiske plager. I 2014 var det  53 

omtrent 1 av 5 studenter som havnet i denne kategorien og i 2018 er det litt mer enn 1 av  54 

4 studenter som havner i denne kategorien til tross for at kriteriene har blitt strengere.  55 

Nasjonalt er det også et stort flertall av kvinner som havner i denne kategorien, se figur 2  56 

for illustrering.  57 

 58 

 59 

I SHoT 2018 ble det for første gang stilt spørsmål om opplevd seksuell trakassering. Som  60 

NTNU-rapporten viser er det et stort problem, og NTNU har en stor jobb å gjøre både  61 

Figur 1: 29% av norske rapporterer de føler seg ensomme, 10% rapporterer de er svært ensomme. 

Figur 2:Psykologiske symptomplager menn 8% 2010, 13% 2014, 17% 2018. 

Psykologiske symptomplager kvinner 19% 2010, 25% 2014, 34% 2018. 
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med bevisstgjøring og forebygging. I rapporten ble det skilt mellom verbal, ikke-verbal og  62 

fysisk trakassering. Rapporten viser at det på landsbasis er omtrent 1 av 4 studenter som  63 

har opplevd minst én av de tre, og en rapport utført av Sentia på vegne av Norsk  64 

Studentorganisasjon viser at 5 % av landets studenter har opplevd seksuell trakassering i  65 

forbindelse med sine studier. Dette viser altså at mange studenter opplever seksuell  66 

trakassering utenfor studiestedet og studiene, men NTNU har et stort  67 

forbedringspotensiale.  68 

 69 

Saksbehandlers vurdering 70 

Studenttinget ønsker at NTNU tar resultatene av SHoT 2018 på alvor, og iverksetter  71 

Målrettede tiltak for å bedre studenters hverdag. NTNU har i dag mange prosjekter gående  72 

for å bedre studiehverdagen, men NTNU har en lang vei å gå før vi er i mål. SHoT tar for  73 

seg mange aspekter som ikke er nevnt i bakgrunn for saken, og det er flere ting enn de  74 

som er nevnt i dette sakspapiret NTNU skal arbeide for. I dette papiret er hensikten likevel  75 

å gjøre NTNUs ledelse oppmerksom på noen trender og fakta Studenttinget anser som  76 

svært alvorlige.  77 

 78 

Studentene på NTNU fikk for lite informasjon om undersøkelsen fra universitetet, og 79 

NTNU bør gi bedre mulighet til å svare på undersøkelsen i undervisningstiden. Det er et  80 

stigma knyttet til å besvare en slik undersøkelse, og NTNU har en jobb å gjøre for å legge  81 

til rette for at flere ønsker å svare på den. Noen forelesere har på eget initiativ satt av tid  82 

for at deres studenter skal kunne svare på undersøkelsen i ro og fred. Dette er noe i  83 

større grad burde kreve av sine undervisere mens undersøkselsen pågår, som et grep for  84 

å vise at NTNU gjør en tydelig innsats for å bedre studentenes helse, trivsel og mestring. 85 

 86 

Ensomhet blant studenter ble et stort fokusområde i kjølvannet av SHoT 2014, men  87 

fokuset har ikke gitt utslag på resultatene som presenteres for 2018. NTNU har tiltak for å  88 

bedre klassetilhørighet og læringsmiljø, men mange studenter opplever fortsatt liten  89 

tilhørighet og stor grad av isolasjon. NTNU skal samarbeide med Sit for å konkret  90 

opprette tilbud for å senke terskelen for å kontakte sine medstudenter. Utdelingen av  91 

Buddyprisen, som gir oppmerksomhet og en pengesum til ensomhetsforebyggende  92 

tiltak, er et eksempel på NTNU-virksomhet som bør anerkjennes og synliggjøres.  93 

 94 

I utkastet til EPVUs vedtekter er formålet beskrevet som  95 

«EPVU skal som hovedmål bidra til økt oppmerksomhet rundt psykososiale  96 

problemstillinger blant studentene ved NTNU – Gløshaugen, og være en  97 

katalysator for diskusjon rundt disse problemstillingene. Foreningens virke skal  98 

være en positiv kraft både for den enkelte student og studiemiljøet generelt.» 99 

Saksbehandler ser på dette som et godt utgangspunkt, men ønsker å utvide fokuset til ‘ 100 

samtlige studenter ved universitetet. For å oppnå dette ønsker saksbehandler å oppfordre  101 

Studenttinget sitt arbeidsutvalg for 2019 til å rette oppmerksomheten mot  102 

linjeledermøtene på Gløshaugen, og bistå i arbeidet med å utvide omfanget av  103 

kampanjen. NTNU bør satse videre på verdien av studenter som arbeider for andre  104 
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studenter og støtte ordningen økonomisk og stille areal til disposisjon ved behov.  105 

 106 

Psykiske plager blant studenter har økt kraftig de siste årene, og alle  107 

utdanningsinstitusjoner må sette i gang konkrete tiltak for å forhindre en videre negativ  108 

utvikling. SHoT viser ikke tydelig hvordan man kan løse problemene, men  109 

Folkehelseinstituttet og NTNU bør sammen arbeide for å analysere bakgrunnen for  110 

trendene, og finne løsninger på de utfordringene studenter opplever. NTNU må også  111 

styrke sitt samarbeid med Sit når mulige tiltak synliggjøres, slik at de kan iverksettes tidlig  112 

og med bredt nedslagsfelt i studentmassen.  113 

 114 

Seksuell trakassering i høyere utdanning er et problem som det er utfordrende å  115 

diskutere. SHoT og andre undersøkelser viser at omfanget av trakasseringssaker i  116 

universitets- og høgskolesektoren er stort, og at studenter i alt for stor grad opplever  117 

uønsket seksuell oppmerksomhet. NTNU er sent ute med å ha et velfungerende  118 

varslingssystem, og det er viktig for studenter å kunne varsle når trakassering oppleves. 119 

NTNU er i gang med å opprette et varslingssystem som ivaretar varslerens anonymitet,  120 

og systemet bør tilgjengeliggjøres snarest. I tillegg til et system for å si ifra skal NTNU  121 

også synliggjøre omfanget av problemet, da saksbehandler mener at bevisstgjøring er en  122 

stor del av forebyggingsarbeidet. 123 

 124 

Arbeidsutvalgets innstilling 125 

Studenttinget NTNU mener at:  126 

 127 

 NTNU skal gi studentene utfyllende informasjon om SHoT, og legge til rette for at 128 

studentene svarer. 129 

 NTNU skal arbeide for å redusere ensomhet og styrke inkludering på NTNU. 130 

 Arbeidsutvalget 2019 skal jobbe for, og bistå med, å utvide En psykt vanlig uke 131 

eller tilsvarende tilbud til å gjelde hele NTNU sin virksomhet.  132 

 NTNU skal samarbeide med Folkehelseinstituttet og Sit om forebyggende tiltak for 133 

å bedre studenters psykiske helse.  134 

 NTNU skal ha et varslingssystem som alle studenter kjenner til. 135 
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NTNU 

 

 

 

  



Forhold på studiestedet 

Mottatt på studieprogrammet 

Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student (% ja)? 

 
  



Tilfredshet med studiebyen 

Oppgi hvor fornøyd du er med byen du studerer i når det gjelder  (0-100 poeng): 

 
  



Deltakelse i fadderordning 

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt næværende studieprogram da du var ny student? 

 
  



Opplevelse av fadderordningen 

Hvordan opplevde du fadderordningen (eller lignende) når det gjelder ....(0-100 poeng)? 

 
  



Frivillig studentengasjement 

Er du/har du vært involvert i organisert frivillig studentvirksomhet? 

 

  



Trivsel med studiet 

Oppgi hvor fornøyd du er med disse faglige forholdene det siste semesteret (0-100 poeng): 

 
  



Studieferdigheter 

Stryk 

Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høgskole/universitet? (3-delt) 

 
  



Eksamensangst 

Har du eksamensangst? 

 
  



Prestasjonsfremmende midler 

Har du i løpet av studietiden brukt legemidler enten for å øke konsentrasjonsevnen, våkenhet og 

heve energinivået, eller for å roe deg ned før eksamener/presentasjoner (% ja)? 

 
  



Arbeid og Økonomi 

Inntekt 

Hva var din personlige brutto Årsinntekt fra arbeid i fjor? 

(FØR skatt og fradrag, og IKKE inkludert lån og stipend.) 

 
  



Økonomisk robusthet 

 
 

Robust = sjelden eller aldri vansker med løpende utgifter, og ville klare en uforutsett regning på 

kr. 5000 mesteparten av fjoråret. 

Verken/eller = Sjelden eller aldri vansker, men ville ikke klart uforutsett regning, eller av og til 

eller ofte problemer, men ville klart uforutsett regning. 

Sårbar = Av og til eller ofte vansker, og ville ikke klart uforutsett regning. 

  



Livsstil og helseatferd 

Bruk av narkotika 

Andel som har brukt narkotika (eller legemidler som gir rus) minst 5 ganger siste året (% ja) 

 
  



Røyking og snus 

 

  



Alkoholbruk 

Hvor ofte drikker du alkohol? 

 
  



Risikoatferd knyttet til alkohol 

 

 
  



Holdninger til alkohol 

 

  



Trening og mosjon 

Hvor ofte driver du mosjon? 

 
  



Fysisk helse 

Egen helsetilstand 

Hvordan er helsen din nå? 

 
  



Grad av somatiske symptomer/plager 

 
  



Psykisk helse og trivsel 

Psykiske plager 

Psykiske plager og omfang  

 
  



Ensomhet 

Hvor ofte føler du at du deg utenfor, isolert, eller savner noen å være sammen med? 

 
  



Livskvalitet 

Hvordan vurderer du  din egen livskvalitet? 

 
  



Seksuell trakassering 

Andel som har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering (verbal, iIkke-verbal  

eller fysisk trakassering 

 
  



Mobbing 
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_____________________________________________________________________ 19 

 20 

 21 

Bakgrunn for saka 22 

 23 

Positiv særbehandling handler om ulik behandling av underrepresenterte grupper for 24 

å fremje likestilling, kjønnsbalanse og mangfald. Frå NTNU si side gjeld dette òg 25 

spesielt kjønnsidentitet, seksuell identitet, etnisitet, hudfarge, nasjonalt opphav, 26 

kulturell og religiøs bakgrunn, funksjonsevne og alder. Målet med positiv 27 

særbehandling er å sikre trivsel, fullt utbytte av høgare utdanning, hindre frafall og 28 

oppnå eit inkluderande lærings- og arbeidmiljø for underrepresenterte grupper.  29 

 30 

Eit konkret og godt eksempel på positiv særbehandling av kjønn er Jenteprosjektet 31 

Ada, som bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne kvinner til naturvitskap og 32 

teknologi, som tradisjonelt er ein høgst mannsdominert sektor. For å legge til rette eit 33 

godt studiemiljø, som gjer at dei kvinnelege studentane trivst og gjennomfører 34 

studiene, blir dei inviterte til faglege og sosiale aktivitetar. Sakshandsamar kjenner 35 

https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Politikk+for+likestilling+og+mangfold+2018-2021&fileName=NTNUs%20politikk%20og%20handlingsplan%20for%20likestilling%20og%20mangfold%202018-2021.pdf
https://www.student.no/dokumenter/likestillings-inkluderings-og-mangfaldspolitisk-plattform/
https://khrono.no/files/2018/07/23/faktanotat-hovedopptaket-2018.pdf
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kun til eitt liknande tiltak for mannlege studentar. Guttedagen i helse er eit 36 

pilotprosjekt som skal bidra til å rekruttere, motivere og utdanne gutar på siste året 37 

på vidaregåande til helse og sosialfag på NTNU. Prosjektet er framleis under 38 

utforming og vil bli arrangert for første gong tidleg i 2019 i Trondheim. Det kan 39 

argumenterast for at slike tiltak er urettferdige, og NTNU anerkjenner det. Samtidig 40 

skal framtidas teknologi og velferdstilbod brukast av både menn og kvinner, og då 41 

det sikrast at alle kan vere med på å utvikle den.  42 

 43 

Gjennom tidlegare vedteken politikk, som STi-sak 12/15, er Studenttinget mot bruk 44 

av kjønnspoeng og skal jobbe med å avvikle bruken av den ved opptak til høgare 45 

utdanning. STi-sak 13/13 legger til grunn at Studenttinget meiner det er uheldig at 46 

kun kjønnspoeng er ein faktor ved opptak og at NTNU må tenke breiare ved 47 

rekruttering for å skape nasjonal interesse for fagområde med skeiv kjønnsbalanse. 48 

Samtidig belyser saka at dersom kjønnspoeng fortsatt er i bruk på NTNU skal 49 

ordninga bortfalle når det underrepresenterte kjønn er over 20 %, og at kjønnspoeng 50 

ikkje blir innført før det har vore ein underrepresentasjon på under 20 % over ein 51 

periode på tre år. 52 

 53 

Hausten 2017 blei NTNU sin handlingsplan for likestilling og mangfald 2018 - 2019 54 

vedteken. Denne har som formål å fremje likeverd og toleranse i organisasjonen, og 55 

har valgt å sjå på blant anna kjønnsbalanse som eit satsingsområde for å sikre 56 

tilstrekkeleg fokus og innsats gjennom handlingsplanperioden. Ein del av dette er 57 

aktiv forbedring av kjønnsbalanse i studier, sidan det er nødvendig å auke 58 

rekrutteringa til fagområde med underrepresenterte kjønn, blant anna ved å skape 59 

gode rollemodellar innan alle utdanningsområde. 60 

 61 

Følgande tiltak er difor presenterte i handlingsplanen: 62 

● Alle studieprogram med skjev kjønnsbalanse (mindre enn 40 % av det 63 

underrepresenterte kjønn) skal iverksette tiltak for å forbedre kjønnsbalansen. 64 

● NTNU skal fortsette med bruk av kjønnspoeng for å rekruttere det 65 

underrepresenterte kjønn til studier med skjev kjønnsbalanse. 66 

● NTNU skal samarbeide med studentorganisasjoner for et inkluderende og 67 

mangfoldig studentliv. 68 

● NTNU skal gjøre studentene kjent med rutiner for å melde inn avvik om 69 

diskriminering. 70 

 71 

NSO meiner at kvoteordningar og tilleggspoeng kan bli tekne i bruk for å sikre eit 72 

breitt mangfald i høgare utdanning, og at det er den enkelte institusjon sitt ansvar å 73 

skape eit godt og inkluderande lærings- og arbeidsmiljø. Institusjonen må òg vere 74 

bevisst på kva studentane ikkje skal vere nøydd å aktivt be om, og dei tilsette skal ha 75 

mangfaldskompetanse. Det er ulike og komplekse grunnar til ubalanse mellom 76 

kjønna på det enkelte studieprogram, og difor meiner NSO at alle desse ulike 77 
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føresetnadane krev ulike tiltak, og at institusjonane skal nytte tiltak tilpassa 78 

problemstillinga.  79 

 80 

 81 

Sakshandsamar si vurdering 82 

 83 

I Arbeidsprogram 2018 har det blitt vedtatt at Studenttinget NTNU skal … 84 

● Jobbe for et inkluderende læringsmiljø for alle studenter. 85 

● Sikre at alle skal ha samme forutsetninger/muligheter til å studere, uansett 86 

kjønn, legning og bakgrunn. 87 

 88 

Sakshandsamar meiner at positiv særbehandling kan vere eit godt tiltak for å 89 

forebygge fråfall og sikre trivsel for underrepresenterte grupper gjennom studietida. 90 

Sjølv om NSO sin politikk fronter tilleggspoeng som eit grep for å sikre mangfald, vil 91 

ikkje kvoteordningar som konsept gå imot Studenttinget sin noverande politkk, som 92 

hovudsakleg tek føre seg kjønnspoeng. Ved tidligare behandlingar om kjønnspoeng 93 

har det blitt uttalt at kjønnspoeng er eit lite treffsikkert tiltak for å sikre balanse i 94 

studieporteføljen. Det burde heller bli fokusert på tiltak som gjer sjølve studiet 95 

attraktivt for potensielle søkarar, samtidig som at fråfall må bli hindra for dei som 96 

allereie har kome inn på studiet. 97 

 98 

NTNU sin politikk på kjønnsbalanse skiller seg òg ut frå Studenttinget sin på fleire 99 

måtar. NTNU definerer skeiv kjønnsbalanse som under 40 % av det 100 

underrepresenterte kjønn, medan Studenttinget set dette talet til 20 %. NTNU 101 

betrakter òg kjønnspoeng som eit verktøy for å jamne ut kjønnsbalansen. Sjølv om 102 

NSO meiner at tilleggspoeng og kvoteringsordningar er gode tiltak, har NSO ikkje 103 

sett eit tal på kva som går under skeiv kjønnsbalanse, og fokuserer meir på at det 104 

skal vere mangfaldet i høgare utdanning. 105 

 106 

Kjønnskvotering kan vere eit anna godt verktøy til å rette opp i uheldig 107 

kjønnsbalanse. Samtidig er målet med kvotering at det skal føre til betre 108 

utdanningskvalitet for alle. Det er òg eit verktøy som må bli brukt varsomt, då det 109 

utfordrer ein heilt sentral idé om at kvar og ein av oss i utgangspunktet kan 110 

konkurrere på like vilkår om attraktive studieplassar. Sjølv om ein kanskje trenger 111 

fleire kandidatar av eit underrepresentert kjønn inn på eit studie, vil det vere 112 

urettferdig at heller dei blir kvotert inn enn kandidatar av det motsatte kjønn med 113 

betre karakterar. Samtidig har nokre studieprogram særs monge kandidatar med 114 

liten forskjell i karakterar, og då kan kjønnskvotering bli brukt utan at det er spesielt 115 

urettferdig mot det andre kjønn, då ein i all hovudsak vil konkurrere mot kandidatar 116 

av same kjønn. 117 

 118 

Tala frå hovudtaket frå Samordna opptak viser at kvinneandelen blant dei som fekk 119 

tilbod om plass på høgare utdanning ligg på 59,2 %. Det har vore interesse knytt til 120 
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kjønnsfordelinga på Psykologi etter at UiO har fått avslag frå KD på søknad om å 121 

innføre kvoteringsordning for menn ved opptak av psykologi. Ved UiO er andelen 122 

mannlege søkarar som har fått tilbod 23,0 %, og 22,7 % ved NTNU. Samordna 123 

opptak har òg grovsortert det nasjonale tilbodet av studieprogram inn i 41 forskjellige 124 

utdanningsområde. Berre på 9 av desse er menn i fleirtal, og på dei resterande 32 125 

utdanningsområda er det eit fleirtal av kvinner som er tilbudt studieplass. Det er òg 126 

kun 6 utdanningsområde nasjonalt der det i 2018 har blitt sendt ut tilbod til mindre 127 

enn 20 % menn. Desse er veterinærstudier, sjukepleie, ernæring, sosionom, 128 

barnevern og barnehagelærarutdanning. Av desse er sjukepleie, ernæring, sosionom 129 

og barnevern, og dertil psykologi, studietilbod som NTNU har i sin portefølje. 130 

 131 

 132 

Punkt til diskusjon 133 

 134 

● Kva meiner Studenttinget er verdien av kjønnsbalanse i studiet? 135 

● Kva er å føretrekkje av kjønnspoeng og kvotering? 136 

○ Kva med ein kombinasjon av både kjønnspoeng og kvotering? 137 

● Kva meiner Studenttinget om at NTNU skal opprette eit tiltak som Guttedagen 138 

i helse? 139 

● Er NTNU sin definisjon for kjønnsbalanse, med over 40 % av det 140 

underrepresenterte kjønn, for ambisiøs i forhold til Studenttinget sitt tal på 141 

20% ?  142 

○ Kan det vere realistisk å nå Studenttinget sine mål på 20 %, og så 143 

NTNU sine på 40 %, om kjønnsbalanse på alle studier? 144 

 145 

 146 

Arbeidsutvalet si innstilling 147 

 148 

Studenttinget diskuterer saka.  149 
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Les meir 
Skikkethetsforskriften: https://s.ntnu.no/skikkethetsforskriften  
Skikketheitsvurdering ved NTNU: https://s.ntnu.no/skikkethet  
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka
Fleire utdanningar ved NTNU skal, etter forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 1 

utdanning, vurdere om studentane er skikka til å utøve yrket dei utdannar seg til. 2 

Dette gjeld mellom anna helse- og lærarutdanningane. Korleis vurderinga skal bli 3 

gjort står det meir om i forskrifta og på Innsida.  4 

 5 

Det er styret sjølv som oppnemner medlemma i skikketheitsnemnda. Det skal vere to 6 

studentar, som kvar er oppnemnt for eitt år. Dei andre medlemma er oppnemnt for 7 

tre år, og skal omfatte både interne og eksterne einingar. 8 

 9 

Sakshandsamaren si vurdering 10 

Studenttinget NTNU innstiller studentmedlem til styret, som gjennomfører 11 

oppnemninga. Alle studentar ved utdanningar som er omfatta av 12 

skikketheitsvurdering kan stille til val. 13 

 14 

Vervet har funksjonstid frå 1.1.2019 til 31.12.2019. Dei to representantane vil erstatte 15 

Anders Hagen Jarmund og Siri Eskeland som begge har funksjonstid til 31.12.2018. 16 

 17 

Studenttinget har tidlegare fått førespurnad om å innstille to kandidatar av kvart 18 

kjønn, i prioritert rekkefølge. Vervet er honorert for møtetid og møteførebuing.  19 

 20 

Arbeidsutvalet si innstilling 21 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 22 

https://s.ntnu.no/skikkethetsforskriften
https://s.ntnu.no/skikkethet

