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Møtedato: 31.01.19 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 03/19 Supplering av studentrepresentanter til 

Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-

%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL 

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

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

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

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

gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 

 6 

Saksbehandlers vurdering 7 

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

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

 10 

Vervet er honorert. 11 

 12 

Representanten vil sitte fra 01.01.2019 frem til 30.06.2019, og vil erstatte Anna 13 

Jensen. Den andre representanten er Siri Eskeland. 14 

 15 

Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 16 

representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 17 

 18 

Arbeidsutvalgets innstilling 19 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 20 

 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL


Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUL-representantene  3 

Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 4 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i 5 

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

representant hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for 7 

lektorutdanningene som består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning 8 

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

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

skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både lektorutdanningene 11 

ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  12 

 13 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 14 
bakgrunn.   15 

 16 

Arbeidsoppgaver:  17 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL.  18 

- Være et talerør mellom studentene og FUL.  19 

- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 20 

når saker som angår lektorstudentene behandles. 21 

- Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte og 22 

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike 23 

lektorprogrammene.  24 

- Ta initiativ i saker som opptar lektorstudentene.  25 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen.  26 

- Forberede og avholde allmøter én gang i semesteret. 27 

- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar.  28 

- Kontortid to timer pr. uke. 29 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 30 
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Møtedato: 31.01.2019 Saksbehandler: Rune Rosland  
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 04/19 Valg av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 

STi – Studenttinget 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet  
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
KK – kontrollkomite 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka 
I Studenttinget sitt reglement står det at det skal vere en kontrollkomité, og at denne 1 

skal vere Studenttinget sitt kontrollorgan. Det er vedtatt ein arbeidsinstruks for 2 

kontrollkomiteen. Valgperioden er på ett år 3 

Ingen av medlemmene i kontrollkomiteen kan vere representanter i Studenttinget 4 

eller i NTNU-styret. 5 

Det skal først velges en leder til kontrollkomiteen, og så to medlemmer til KK i blokk. 6 
 7 

Saksbehandlaren si vurdering 8 

Det er forventet at kontrollkomiteen prioriterer å vere representert i møtene både i AU og i 9 

STi. Medlemmene i komiteen forventes å sette seg godt inn i STi sitt reglement og 10 

utfyllende regler. De må også være tilgjengelige for AU og STi dersom det er spørsmål 11 

om tolking av disse. 12 

 13 

 14 

Arbeidsutvalget sin innstilling 15 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 16 



 

 
02.07.2013  side 1  

 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 

til Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden 
for Studenttinget NTNU. 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter 
i STi eller Styret. 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

 Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

 Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene 
menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene 
ved NTNU. 

 Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 

 Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges 
ved separat valg. 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de 
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og 
vedtas av STi.  
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Møtedato: 23.01.2018                Saksbehandler: Cecilie Bjørnsdotter Raustein 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 05/19 Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2019 4 

______________________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg 7 

Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2019 8 

 9 

Forkortelser 10 

AU - Arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU 11 

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12 

_______________________________________________________________________ 13 

 14 

Bakgrunn for saken 15 

Arbeidsutvalget er valgt av Studenttinget og må følge politikk vedtatt av Studenttinget. 16 

Arbeidsutvalget består av seks personer: leder, fagpolitisk ansvarlig, internasjonalt 17 

ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig, stedlig leder i Ålesund og stedlig leder i 18 

Gjøvik. I tillegg er en av de politisk ansvarlige valgt som nestleder av Studenttinget. 19 

For 2019 er det fagpolitisk ansvarlig som er nestleder. 20 

 21 

For at arbeidsutvalget skal ha en best mulig ramme for hva de skal fokusere på i løpet 22 

av kalenderåret, vedtar Studenttinget et arbeidsprogram. Dette er et dokument som 23 

beskriver fokusområdene og målsetningene for året, utenom daglig drift. 24 

 25 

Arbeidsprogrammet for Studenttinget 2019 er utformet med bakgrunn i dagsaktuelle  26 

saker og ut ifra innspill og spørsmål gitt ved konstituerende Studenttingsmøte november  27 

2018. 28 

 29 

Saksbehandleres vurdering 30 

Arbeidsutvalget foreslår for Studenttinget å ha fem fokusområder: Læringsmiljø, 31 

Utdanning, Campus, Organisasjon og synlighet og Internasjonalisering. 32 

 33 

Språket i arbeidsprogrammet er åpent for å sikre handlingsrom, og sørge for en viss 34 

fleksibilitet i arbeidsoppgaver gjennom året. Sammen med konkretet punkt gir dette 35 

både et bilde av hva som er viktig på et overordnet plan, og samtidig hva man skal 36 

prioritere innenfor disse rammene. 37 

 38 

Arbeidsprogrammet 2019 viderefører både gode tiltak fra arbeidsprogrammet 2018, 39 

men enkelte prioriteringer er endret ut fra hvor skoen trykker. Grunnen til dette er at 40 



 

mange av problemstillingene fra foregående år er relevante også i år, samtidig som 41 

det er viktig at prioriteringene justeres basert på hvor langt man har kommet i arbeidet 42 

med prioriteringene fra 2018, og hva Studenttinget skal fokusere på i 2019. Dette gir 43 

kontinuitet i arbeidet, i tillegg til at det gir nye ambisiøse mål for 2019. 44 

 45 

Arbeidsutvalgets innstilling 46 

Studenttinget vedtar Arbeidsprogram 2019 med de endringer som kommer fram under 47 

møtet.  48 



Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2019 1 

 2 

Innledning 3 

Arbeidsprogrammet vil være Studenttingets grunnlag til hovedfokusområder utover 4 
den normale driften. Arbeidsprogrammet er utformet til å oppdatere noen politiske 5 

områder, i tillegg til å gi Studenttinget muligheter til å styre arbeidsutvalgets arbeid for 6 
året. 7 
 8 
 9 

Utdanning 10 

Utdanningene ved NTNU skal være forskningsbaserte og forskningsnære. De skal 11 
formidles i tråd med god pedagogisk praksis i et miljø som fordrer nytenkning og 12 
refleksjon. Som Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet forventes det at 13 

digitale plattformer og verktøy er både velfungerende og med på å sette en nasjonal 14 

standard for gode verktøy innen utdanning. NTNU er også et flerbycampusuniversitet 15 

og det forventes at det er likeverdig kvalitetssikring av studiene i alle byene, samt god 16 
samhandling på tvers av campus.   17 
  18 
Studenttinget NTNU skal...  19 

 Jobbe for at man øker bruken av studentaktiv læring og alternative 20 
vurderingsformer ved alle studieprogram  21 

 Utarbeide en utdanningspolitisk plattform   22 

 Jobbe for at kvalitetssikringssystemet ved NTNU forbedres og følges opp i 23 
langt større grad enn tidligere. (Dissens, se vedlegg) 24 

 Jobbe for at undervisere og veiledere kontinuerlig holder seg oppdatert på 25 
pedagogiske praksiser, med særlig fokus på oppdatert kunnskap av digitale 26 

hjelpemidler.  27 

 Fortsette arbeid med å gjøre avvik og varsling enklere og mer tilgjengelig for 28 
studentene.   29 

 Jobbe for økt tverrfaglighet i emner og prosjekter. 30 
 31 

 32 

Læringsmiljø 33 

Læringsmiljø er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 34 
forholdene som påvirker den enkelte studentens studiesituasjon. Et godt læringsmiljø 35 
er en forutsetning for kvalitet i utdanningen og trivsel i studiehverdagen. 36 
Læringsmiljøet skal legge til rette for studentens faglige og sosiale utvikling samt 37 
skape trygge og forutsigbare rammer for en god studenttilværelse, uavhengig av 38 

funksjonsevne.   39 
 40 

Studenttinget NTNU skal..   41 

 Jobbe for at det iverksettes tiltak som skal forebygge frafall og bedre den 42 
psykososiale helsen til studentene ved NTNU.   43 

 Jobbe for at det utformes mer tilrettelagte tilbud for studenter med nedsatt 44 
funksjonsevne.  45 

 Jobbe for at det legges til rette for faglig og sosial aktivitet som bidrar til et 46 
aktivt læringsmiljø.    47 



 Jobbe for at det legges til rette for et godt digitalt læringsmiljø med høy faglig 48 

og sosial kvalitet på tvers av studiebyene. 49 

 Jobbe for at det iverksettes tiltak som skal jevne ut sosial ubalanse ved 50 
studieprogrammene på NTNU.   51 

 Jobbe for et læringsmiljø uten trakassering.   52 
 53 
 54 

Internasjonalisering   55 

2019 er NTNUs internasjonaliseringsår. Med den kommende stortingsmeldingen om 56 
studentmobilitet står dette i særlig fokus, og for å øke studentmobiliteten må 57 
utveksling bli lettere tilgjengelig. Utvekslingstilbudene må tilrettelegges for de ulike 58 
fakultetene, samtidig som tilbudet i sin helhet må styrkes. Det er viktig at 59 

internasjonale studenter inkluderes slik at de kan bidra til mangfoldig 60 
kunnskapsproduksjon ved NTNU. Studenttingets Internasjonal plattform skal være 61 

førende i det videre arbeidet med internasjonalisering ved NTNU.   62 

 63 
Studenttinget NTNU skal...  64 

 Jobbe med å forbedre informasjonen for studenter som ønsker og dra på 65 
utveksling.   66 

 Fremme og styrke retten til akademisk frihet på nasjonalt og internasjonalt 67 

nivå.   68 

 Jobbe for å iverksette faglige og sosiale tiltak som skal styrke båndet mellom 69 

nasjonale og internasjonale studenter.  70 

 Jobbe for at det opprettes en undersøkelse som kartlegger internasjonale 71 
studenters opplevelser på NTNU.   72 

 Jobbe for å inkludere internasjonale studenter i studentfrivilligheten.   73 
 74 

 75 

Campus  76 

I de kommende årene skal det bygges nytt og bygges om på deler av NTNUs 77 
campus. Det foregår campusutvikling i alle tre byene, med særlig trykk ved NTNU 78 

Trondheim som skal samles rundt Gløshaugenplatået. Framtidens campus må 79 
oppfylle arealbehovet til både studentene og de ansatte, både når det gjelder faglig 80 
og sosial aktivitet. Samtidig må det være fleksibelt nok for framtidens behov. 81 

Studentfrivilligheten har en sentral del av arbeidet med å skape faglige og sosiale 82 
arenaer, og de bidrar til økt trivsel og tilhørighet blant studentene. De frivillige 83 

foreningene trenger egnede lokaler, og dette må NTNU ta ansvar for.  84 
 85 
Studenttinget NTNU skal...  86 

 Sikre at studentenes behov til enhver tid blir ivaretatt ved nytt og eksisterende 87 
campus, spesielt når det gjelder studentarbeidsplasser og identitetsareal.  88 

 Jobbe for at campus tilrettelegges for, og brukes aktivt for å forebygge 89 

ensomhet blant studenter.  90 

 Jobbe for at alt areal som disponeres til studentfrivillighet, studentidrett og 91 
studentvelferd skal være fristasjoner, og at disse organisasjonene har de 92 

arealene de trenger.  93 

 Sørge for at Studenttingets Campuspolitisk plattform får spille en viktig rolle i 94 

all campusutvikling ved NTNU, og at studentene involveres aktivt under hele 95 
prosessen.  96 



 Jobbe for at det legges til rette for et levende campus og tilbud som gjør det 97 

mulig for studentene å oppholde seg på campus over lenger tid, med spesielt 98 
fokus på døgnåpne campus.  99 

 100 
 101 

Organisasjon og synlighet  102 

Som følge av fusjonen ble det foretatt omstruktureringer av studentdemokratiet ved 103 

NTNU i 2016. En del av dette var at Studenttingets arbeidsutvalg og ledergruppe ble 104 
endret, og Studenttinget NTNU vedtok at ordningen skulle evalueres etter en viss 105 
tid. I 2019 ønsker vi å starte arbeidet med denne evalueringen, for så å kunne se på 106 
mulige endringer dersom man finner det hensiktsmessig. 107 
  108 

Samtidig ser en at valgoppslutningen og Studenttingets generelle synlighet ikke er 109 
god nok. For å snu denne trenden må man jobbe kontinuerlig gjennom hele året for å 110 
synliggjøre studentdemokratiet og bevisstgjøre studentene ved NTNU på deres 111 

muligheter for medvirkning.  112 
 113 
Studenttinget NTNU skal...  114 

 Utarbeide en ny samarbeidsavtale med studentrådene.  115 

 Gjennomføre en evaluering av oppbygningen av studentdemokratiet ved 116 

NTNU slik den har vært etter fusjonen, og videre igangsette hensiktsmessige 117 
endringer.  118 

 Samarbeide med resten av studentdemokratiet ved NTNU om en felles plan 119 

og overordnede mål. 120 

 Jobbe kontinuerlig hele året med å øke synligheten i media, og gjennom fysisk 121 

tilstedeværelse på campus og andre relevante fora.  122 

 Videreutvikle Studenttingets egne informasjonskanaler.  123 

 124 



Dissens til linje 23 i Studenttingets 
arbeidsprogram 2019  
 

Annbjørg P. Stø og Åste S. Hagerup   

Under innstillende AU-møte vedtok flertallet å endre begrepsbruken på linje 22 fra 

«referansegruppesystemet» til «kvalitetssikringssystemet». Undertegnede velger å ta ut 

dissens da vi mener endringen er svært meningsbærende. Medlemmene som tar ut 

dissens er klar over at referansegruppesystemet er en del av kvalitetssikringssystemet. 

Vi har til tross for dette et ønske om at det skal legges særskilt fokus på arbeidet rundt å 

forbedre nettopp referansegruppesystemet. Punktet på linje 28 inneholder også 

komponenter av kvalitetssikringssystemet, og disse får stå uthevet som eget punkt da 

det er en generell konsensus om at dette er spesielt viktige deler å jobbe med. Vi mener 

samme argument gjelder punktet fra linje 23.   

Å ha generell ordlyd i arbeidsprogrammet kan noen ganger være en fordel da flere 

arbeidsoppgaver kan inngå under samme punkt. På den andre siden kan det være like 

fordelaktig at enkelte punkter er mer konkrete slik at man gir et tydelig signal om at det 

er denne enkeltsaken man skal legge ekstra tid og fokus på. Referansegruppesystemet 

på NTNU har vært under langvarig og stadig kritikk, vi mener derfor det er viktig å legge 

ekstra vekt på å styrke og forbedre denne delen av kvalitetssikringssystemet.  

Vi er under den oppfatning av at de viktigste delene av kvalitetssikringssystemet dekkes 

av punktet fra linje 23, hvis endret, og punktet fra linje 28. Dette handler også i stor grad 

om ha en realistisk ramme for hva som kan utrettes i løpet av et år. 

 



 
  
Møtedato: 31.01.2018 Saksbehandler: Åste S. Hagerup & Annbjørg P. Stø 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 06/19  Forsøksordning med sammenslåing av UU og LMU 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
 
Arbeidsgruppens forslag til omorganisering 
 
Oxford Research-rapport: Evaluering av ordningen med Læringsmiljøutvalg: 
https://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2018/04/Evaluering-av-ordningen-med-
LMU.pdf 
 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
UU – Utdanningsutvalget  
LMU – Læringsmiljøutvalget  
UH – Universitet og høyskole  
KD – Kunnskapsdepartementet  
 
Oxford Research Group: Nordisk analyseselskap med spesialfelt innenfor blant annet 
utdanningspolitikk.  
 
NOKUT – Norsk organ for kvalitet i utdanningene – Fører tilsyn med kvaliteten i 
norsk høyere utdanning og stimulerer til kvalitetsutvikling 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Gjennom 2017 og 2018 gjennomførte Oxford Research en nasjonal evaluering av 2 

LMU-ordningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet var å styrke 3 

kunnskapsgrunnlaget om LMU og arbeid med læringsmiljø. Rapporten fra denne 4 

undersøkelsen avdekket at ordningen med LMU ikke har fungert optimalt i UH-5 

sektoren, og i liten grad har nådd det todelte målet ved LMU om økt 6 

studentmedvirkning og et godt læringsmiljø. Det opprinnelige formålet med LMU er at 7 

loven umiddelbart pålegger institusjonene å opprette et læringsmiljøutvalg. 8 

Opprettelsen av et LMU er imidlertid ikke et mål i seg selv, siden det skal bidra til 9 

https://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2018/04/Evaluering-av-ordningen-med-LMU.pdf
https://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2018/04/Evaluering-av-ordningen-med-LMU.pdf
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2  

studentmedvirkning og et godt læringsmiljø ved institusjonene. Lovverket er i dag 10 

knyttet til virkemiddelet og ikke målet. Evalueringsrapporten mener at det trolig bidrar 11 

til at LMUene får en marginal rolle og betydning for det faktiske læringsmiljøarbeidet 12 

på institusjonen. 13 

 14 

Funnene viser at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom et velfungerende 15 

LMU og velfungerende læringsmiljøarbeid, at LMU-ordningen ikke fungerer som 16 

tiltenkt, og flere institusjoner ønsker å legge ned sine utvalg dersom lovens krav 17 

fjernes, inkludert NTNU. Oxford Research-rapporten konkluderte med fire mulige 18 

alternativer fremover i arbeidet med læringsmiljø; ingen vesentlig endring i 19 

ordningen, slå sammen UU og LMU, få LMU ned på institutt/fakultet/campusnivå eller 20 

avvikle LMU-ordningen slik den fungerer i dag.  21 

 22 

På oppdrag fra prorektor for utdanning har tidligere saksbehandlere, avtroppende 23 

fagpolitisk ansvarlig og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget, samt sittende 24 

sekretær i LMU, utgjort en arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppen har fremmet et 25 

forslag om å implementere læringsmiljø som en del av UU sitt mandat og at dagens 26 

ordning med LMU og underutvalg avvikles. For å ivareta den medvirkningen og 27 

innflytelsen som studentene representerer vil UU økes med ytterligere to 28 

studentrepresentanter, slik at det blir totalt fire i utvalget. Som konsekvens av 29 

prøveordningen legges underutvalgene av LMU i Gjøvik og Ålesund ned, og de 30 

stedlige lederne i studentparlamentene blir altså tatt med i det nye utvalget. Disse vil 31 

derfor ha et ansvar for å ta med spørsmål knyttet opp mot læringsmiljø inn mot sine 32 

lokale campusråd, med viserektorene på topp.  33 

 34 

UH-loven § 4-3 hjemler hva LMU skal være og hvilke oppgaver utvalget skal ha, og 35 

er det eneste lovpålagte utvalget med lik representasjon fra studentmassen som de 36 

ansatte, mens i øvrige kollegiale organ skal studentene ha minst 20 % 37 

representasjon jf. § 4.4. LMU består i dag av fem studentrepresentanter og fem 38 

ansattrepresentanter. UU består av 14 representanter hvor to av dem er 39 

studentrepresentanter. 40 

En konsekvens av en eventuell sammenslåing av UU og LMU vil være at ledervervet 41 

i LMU som årlig rullerer mellom ansatt og student bortfaller. For å kompensere for 42 

dette og sikre studentmedvirkning tas to studentrepresentanter, henholdsvis 43 

fagpolitisk ansvarlig og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget, opp i 44 

arbeidsutvalget til UU. Arbeidsutvalget består av prorektors ledergruppe og 45 

diskuterer saker for UU-møtene.  46 

 47 

Prøveordningen ble diskutert på LMU-møtet 28. november 2018, der LMU ga 48 

tilslutning til å søke KD om godkjenning til å prøve ut en organisatorisk 49 

forsøksordning på to år, med den forutsetning at Studenttinget slutter seg til 50 

ordningen. LMU var også av det inntrykk at studentperspektivet, samt lokal kobling 51 

og forankring via campusrådene på NTNU Gjøvik og Ålesund, er ivaretatt i forslaget. 52 

Campusrådene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund har uttalt seg via sine viserektorer, 53 

og gitt sin tilslutning til prøveordningen. Utdanningsutvalget vil ha prøveordningen 54 

som diskusjonssak 28. januar 2019.  55 

 56 

 57 

 58 

 59 
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Saksbehandlers vurdering 60 

LMU fungerer ikke optimalt i dag. På en nasjonal basis er det få innmeldte saker til 61 

utvalget. Det er flere som ikke ser verdien av LMU som det strategiske organet det er 62 

tenkt å være, derfor får man få innmeldte saker og mister videre sin verdi og 63 

potensielle innflytelse. For mange institusjoner fremstår LMUs rolle og funksjon som 64 

uklar i organisasjonen og av begrenset verdi for kvalitetsarbeidet. Mandatet dekker 65 

gjerne bare lovbestemmelsene i UH-loven, og utvalget har ikke vedtaksmyndighet. 66 

Det kan som en forlengelse av dette oppleves at LMU eksiterer som en formalitet i 67 

noen tilfeller. UU oppleves som et mer velfungerende og effektivt organ til tross for 68 

felles forutsetninger og får allerede innmeldt flere saker som omhandler læringsmiljø. 69 

Dette kan være fordi det som utvalg ligger tydeligere i linja for beslutninger ved 70 

NTNU. Det er også et utvalg hvor alle prodekaner er deltakere, samt ledere for de 71 

ulike forvaltningsorganene ved NTNU, noe som gjør at sakene her tilsynelatende 72 

enklere blir implementert ved de ulike fakultetene. 73 

 74 

En tettere kobling mellom læringsmiljø og utdanningskvalitet kreves hvis institusjonen 75 

opplever at LMU klart ligger på siden av det ordinære kvalitetsarbeidet og at LMU sin 76 

rolle og plass tilfører lite med hensyn til kvalitetsarbeidet. Saksbehandlerne er av den 77 

oppfattelse at læringsmiljø og utdanning allerede har en sterk og veldig tydelig 78 

sammenkobling. Derfor vil det ikke bare være uproblematisk å få disse områdene inn 79 

i samme utvalg, men også potensielt veldig fruktbart. Ved en eventuell 80 

sammenslåing av de to utvalgene er det naturlig å anta at nivået på 81 

læringsmiljøarbeidet heves, samtidig som arbeidet med utdanningskvaliteten vil 82 

heves. De to kvalitetsområde kan nyte godt av et tettere samarbeid.  83 

 84 

LMU har som tidligere nevnt høyrere studentrepresentasjon i LMU enn UU. På et 85 

overordnet nivå har denne studentrepresentasjonen stor betydning som en måte å 86 

involvere flere studenter på. Samtidig kan det settes spørsmål ved hvorvidt 87 

studentmedvirkningen i LMU er reell og i hvor stor grad potensialet av 88 

studentrepresentasjonen realiseres og utnyttes. I praksis kan det argumenteres for at 89 

studentrepresentasjonen øker da prøveordningen vil sikre at studentene innehar en 90 

strategisk viktig posisjon i arbeidsutvalget til UU.  91 

 92 

Hvis Studenttinget beslutter å vedta en forsøksordning med sammenslåing av UU og 93 

LMU vil forslaget sendes til KD for vurdering og eventuell godkjennelse. Ordningen 94 

vil tidligst iverksettes høsten 2019. Saksbehandler opplever tidsløpet på to år som 95 

tilstrekkelig for å vurdere om ordningen fungerer og eventuelt kan gjøres permanent. 96 

Studenttingets arbeidsutvalg skal også gjøre en intern evaluering av prøveordningen 97 

for å vurdere i hvilken grad ordningen er fordelaktig for arbeidet med læringsmiljøet.  98 

 99 

 100 

 101 

Arbeidsutvalgets innstilling 102 

Studenttinget diskuterer saken.  103 

  104 



Notat  

Til: Anne Borg og Berit Kjelstad  

Fra: Arbeidsgruppen (Fagpolitisk ansvarlig, Læringsmiljøansvarlig og LMU-sekretær)  

Dato: 06.11.2019  

Organisatorisk forsøksordning - innlemme læringsmiljø som en del av Utdanningsutvalgets 

mandat.  

Bakgrunn  

Den nasjonale evaluering av LMU-ordningen i Norge som ble gjennomført i 2017/2018 av Oxford 

Research, avdekket at ordningen med Læringsmiljøutvalg ikke har fungert optimalt i UH-sektoren. Det 

påpekes i rapporten at ordningen i liten grad har bidratt til å nå det todelte målet om økt 

studentmedvirkning og et godt læringsmiljø. Evalueringsrapporten oppsummerer med at 

mulighetsrommet for utvikling av LMU-ordningen ligger i rammebetingelsene, tilgjengelige virkemidler, 

og hvem sine interesser som skal være førende. Rapporten løfter frem fire alternative modeller 1) ingen 

vesentlig endring i ordningen 2) slå sammen uu og LMU 3) LMU ned på institutt/fakultets/campusnivå 

samt 4) å avvikle ordningen slik den fungerer idag.  

NTNU deltok i evalueringen og ga råd om å avvikle ordningen med LMU ut fra opplevelse av lavt 

engasjement i LMU-arbeidet, og at ordningen var ressurskrevende særlig i forhold til koordinering av 

arbeidet i underutvalgene i Gjøvik og Ålesund. NTNU tok til orde for at institusjonene selv bør kunne 

bestemme organiseringen av arbeidet med utvikling av studentenes læringsmiljø, på lik linje med annen 

virksomhet uten at dette går på bekostning av kvaliteten på studentenes læringsmiljø.  

Arbeidsgruppen mener at NTNUs arbeid med utvikling av studentenes læringsmiljø må ses på som en 

integrert del av studentenes læringsbane, og inngå som del av øvrig kvalitetsarbeid i det systematiske 

kvalitetsarbeidet i NTNU. På denne bakgrunn støtter arbeidsgruppen hovedkonklusjonen i rapporten om 

nedleggelse av ordningen med LMU slik den fungerer i NTNU i dag. En ny ordning for NTNU ligger i å 

se de øvrige tre alternativene i evalueringsrapporten i sammenheng for å få en helhetlig og systematisk 

tilnærming.  

 

Studentenes læringsbane og systematisk kvalitetsarbeid NOKUT vektlegger i sin Veileder for kvalitet 

i studieprogram at institusjonene skal ha fokus på alle områder i det studienære kvalitetsarbeidet. Som det 

fremgår av NOKUTs figur studentenes læringsbane, er læringsmiljø en likeverdig faktor, og at alle 

faktorene skal ses i sammenheng.  

Arbeidsgruppen mener at arbeidet med utvikling av studentenes læringsmiljø i 2018 fremstår tydeligere i 

NTNU nå som fokusområder for læringsmiljøarbeidet utpekes. Arbeidet er mer forpliktende for enhetene 

gjennom oppfølging i prorektors dialogmøter med fakultetene og gjennom kvalitetsmeldingen. Denne 

systematikken svarer på en god måte ut Studietilsynsforskriftens § 4-1 (2) krav om at kvalitetsarbeidet er 

forankret i institusjonens ledelse og på alle nivå. I bestillingsbrevet til kvalitetsmelding ut til fakultetene, 

er det videre uttrykt en forventning om at enhetene bruker resultater fra SHOT og Studiebarometeret i tråd 

med Studietilsynsforskriftens § 4-1 (4) krav om systematisk bruk av informasjon fra undersøkelser for å 

vurdere kvaliteten.  



Videre vil arbeidsgruppen trekke frem ordning med studieprogramledere, studieprogramråd og 

studentmedvirkning i evaluering av studieprogrammer. Det studienære perspektivet som her er 

innarbeidet, bidrar til å sikre god forankring av læringsmiljøarbeidet og medvirkning på alle nivå i 

kvalitetsarbeidet.  

Det systematiske kvalitetsarbeidet i NTNU i dag viser at det jobbes aktivt med å utvikle en 

organisasjonsstruktur der studenters medbestemmelse i utvikling av læringsmiljøet systematisk tillegges 

mer vekt. Dette bekreftes også av studentene selv. NTNU synes å ha kommet godt i gang med å 

implementere læringsbaneperspektivet i arbeidet med utvikling av kvalitet i utdanningen på alle nivå i 

organisasjonen.  

Arbeidsgruppen er opptatt av at utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø må ses i sammenheng 

med de øvrige faktorer som bidrar til at studentene oppnår faktisk læringsutbytte, fordi det løfter opp 

betydningen av arbeidet med utvikling av læringsmiljøet. Dette mener arbeidsgruppen nå på en bedre 

måte må gjenspeiles i hvordan utvalgsarbeidet i utdannings- og læringsmiljøsaker i NTNU organiseres.  

 

Anbefaling:  

Arbeidsgruppen anbefaler at NTNU implementerer LMUs oppgaver som en del av utdanningsutvalgets 

mandat, og at dagens organisatoriske inndeling LMU og underutvalg avvikles.  

For at studentenes medvirkning og innflytelse i læringsmiljøspørsmål da ikke skal svekkes, må 

utdanningsutvalget styrkes med ytterligere to studentrepresentanter i tillegg til de to 

studentrepresentantene som i dag er i utvalget.  

En implementering av LMU i utdanningsutvalget, får som konsekvens at de lokale underutvalgene legges 

ned. Arbeidsgruppen foreslår at de to nye studentrepresentantene som tas i utdanningsutvalget, blir de 

stedlige studentlederne i Ålesund og Gjøvik. Disse to får et særskilt ansvar for å delta/representerer 

læringsmiljøspørsmål inn i det lokale campusråd, og bringe relevante saker tilbake til utdanningsutvalget. 

Dette vil bidra til å sikre god studentforankring i det mer fortløpende lokale læringsmiljøarbeidet (samme 

ordning som UiT prøver ut). Linjeansvaret for utvikling av læringsmiljø ivaretas av prodekanene for 

utdanning som sitter i utdanningsutvalget.  

Ved å implementere læringsmiljøspørsmål i utdanningsutvalgets mandat, mener vi den anbefalte 

påkoblingen av fakultetene ivaretas i større grad enn ved dagens ordning, jfr anbefalingen i den nasjonale 

evalueringsrapporten. Både ved at prodekaner for utdanning er representert i utdanningsutvalget, og at 

lokal ledelse og de stedlige studentlederne er i de lokale campusrådene. Disse grepene antas å kompensere 

for bortfall av underutvalgenes tiltenkte rolle på en hensiktsmessig måte.  

Ved avvikling av LMU bortfaller studentenes rett til å inneha lederverv annet hvert år av LMU. 

Arbeidsgruppen anbefaler at når prorektors ledergruppe, som i praksis fungerer som et arbeidsutvalg for 

utdanningsutvalget, diskuterer saker for uu-møtene inviteres to studentrepresentanter inn hhv fagpolitisk 

ansvarlig og læringsmiljøansvarlig. Dette svarer ut forslaget i den nasjonale evalueringsrapporten om å 

styrke studentenes faktiske medvirkning i læringsmiljøsaker, og vil kompensere for studentenes bortfall 

av antall representanter og ledelse av LMU.  

 

 



Økt medvirkning og kvalitet i læringsmiljøarbeidet  

Arbeidsgruppen mener det for NTNU er mulig å hente ut flere gevinster ved å implementere læringsmiljø 

som del av utdanningsutvalgets mandat. Det forventes å kunne bidra til økt engasjement og medvirkning, 

bedre koordinering og effektivisering av utvalgsarbeidet:  

• Læringsmiljøspørsmål blir løftet NTNU ved at sakene behandles på en felles arena for toppledere fra 

alle fakultetene og relevante ledere i studenttinget. Dette sikrer bedre oppfølging i linjen og i studentenes 

organer.  

• Bedre lokal forankring ved at de stedlige studenttillitsvalgte i utdanningsutvalget også er representert i 

campusrådene, forventes å gi økt studenttilfredshet når det gjelder innflytelse/medvirkning.  

• Et utvalg gjør det enklere å se helhet og sammenhenger mellom alle kvalitetsfaktorer i studieprogram og 

studieportefølje, og styrker NTNU ved kommende NOKUT tilsyn.  

• Prorektor for utdanning får kun ett utvalg og et arbeidsutvalg å forholde seg til, noe som frigjør tid  

• Rapportering på arbeidet skjer via den årlige kvalitetsmeldingen og kvalitetsarbeidet fremstår mer 

helhetlig når det gjelder studiekvalitet og læringsmiljø  

• Prorektors ledergruppe og studentene blir utdanningsutvalgets arbeidsutvalg, noe som gjør det enklere å 

finne relevante saker til utdanningsutvalget pga alle administrative funksjoner innen utdanning er 

representert i ledergruppen.  

• Saksbehandlere og saksforberedere får effektivisert sin arbeidshverdag ved at det bare blir ett utvalg de 

skal forberede og presentere saker til.  

• I saker vedrørende læringsmiljøspørsmål kan relevante aktører fortsatt kalles inn som observatører fra 

sak til sak (eiendomsavdeling, studentsamskipnaden, biblioteket, tilretteleggings-tjenesten, HMS-

avdelingen), i stedet for dagens ordning hvor de kalles inn på alle saker.  

 

Juridiske konsekvenser ved avvikling av LMU  

En implementering av læringsmiljøspørsmål i utdanningsutvalgets mandat, reduksjon av antall 

studentrepresentanter og endring i lederfunksjonen, innebærer at NTNU må søke godkjennelse av 

Kunnskapsdepartementet fordi endringen går utover bestemmelsene i UHL § 4-3.  

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, som har informert om at NTNU kan 

søke om å få godkjenning av «en organisatorisk forsøksordning for en periode». En eventuell 

godkjenning forutsetter at studentene ved NTNU støtter et forslag som innebærer innskrenkninger av 

dagens LMU-ordning.  

Studenttinget er positive til å delta i en slik forsøksordning under forutsetning av at arbeidsgruppens 

anbefalinger når det gjelder studentrepresentasjon i utdanningsutvalget og i ledergruppen til prorektor når 

saker til utvalget planlegges. De studentene som vil involveres i utvalget slik forslaget foreligger, er alle 

heltidspolitikere og deres reelle innflytelse antas å bli større ved implementering av forslaget, enn i 

dagens LMU-ordning. Studentene forventer at en påkobling av stedlige studentledere i Gjøvik og Ålesund 

i campusrådene, bidrar til økt tilfredshet lokalt og sikre bedre forankring og samarbeid sentralt.  



Arbeidsgruppen anbefaler prorektor å snarest mulig søke KD om å få gjennomført en organisatorisk 

forsøksordning for en periode på 2 år med virkning fra 01.09.2019, med mulighet for ytterligere 2 år om 

evaluering etter første periode kan dokumentere at studentene opplever økt medvirkning og innflytelse i 

forsøksordningen.  

Dersom Kunnskapsdepartementet godkjenner en slik forsøksordning, blir en konsekvens av dette at 

læringsmiljø må tas inn i utdanningsutvalgets mandat, noe som medfører behov for justeringer i mandatet 

når det gjelder oppgaver og sammensetning. Arbeidsgruppen har foreslått noen endringer i mandatet jfr 

vedlagte forslag til nytt mandag.  

 

 

Trondheim, 15.11.2018  

Stig-Martin Liavåg. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget  

Aleksander Thiren Sriskantharajah Fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget  

Marit Svendsen LMU-sekretær  
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Møtedato: 31.01.2018 Saksbehandler: Siri Arnesen 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 07/19  Valg av landsmøtedelegater til Norsk  

 studentorganisasjon (NSO) 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
LM - Landsmøte 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Hensikt med saken 1 

Det skal velges 25 delegater til landsmøte til Norsk studentorganisasjon. 2 

 3 

Bakgrunn for saken 4 

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike 5 

studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler, blant annet Studenttinget 6 

NTNU. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 7 

rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker 8 

blant studentene, samt å representere sine medlemslag.  9 

 10 

Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres én gang i året. I 2019 vil 11 

landsmøtet finne sted i Tønsberg, 4.-7. april. Landsmøtet velger arbeidsutvalget, 12 

sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene for 2019/2020. Andre ting 13 

som skal behandles på landsmøtet er blant annet; vedtektene, handlingsplan 14 

2019/2020, velferdspolitisk plattform, utdanningspolitisk plattform, 15 

prinsipporgrammet, rammebudsjett for 2020 og resolusjoner.  16 

 17 

Alle studenter tilknyttet NTNU er valgbare. I år arrangeres et stort felles formøte i 18 

Oslo 16.-17. mars, der alle delegatene kan møtes for å forberede seg sammen. 19 

Landsmøtedelegatene får reise og opphold til dette formøtet og landsmøtet dekket. 20 

Det forventes at alle NTNU-delegater som har mulighet blir med på formøtet, men de 21 

som deltar på Landsmøtet for aller første gang oppfordres sterkt til å delta. STi vil 22 

også arrangere flere formøter, som delegatene forventes å delta på.  23 

 24 

Saksbehandlers vurdering 25 



 

  

 

2 

I tillegg til delegater til Landsmøtet skal det også velges et passende antall vara som 26 

må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler 27 

oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å 28 

stille.  29 

 30 

Arbeidsutvalgets innstilling 31 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 32 




