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Bakgrunn for saken 42 

 43 

Læringsmiljøutvalget er et utvalg ved NTNU som skal føre generell oversikt og ha et 44 

helthetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med læringsmiljø, og rapportere dette 45 

videre til styret. Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle 46 

utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i strategiske spørsmål 47 

innenfor området. 48 

 49 

Gjennom 2017 og 2018 gjennomførte Oxford Research en nasjonal evaluering av 50 

LMU-ordningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet var å styrke 51 

kunnskapsgrunnlaget om LMU og arbeidet med læringsmiljø. Rapporten fra denne 52 

undersøkelsen avdekket at ordningen med LMU ikke har fungert optimalt i UH-53 

sektoren. På en annen side konkluderer rapporten med at på et overordnet nivå ser 54 

“ut til å ha en svært viktig betydning for studentinvolvering og studentrepresentasjon”. 55 

Det opprinnelige formålet med LMU er at loven pålegger institusjonene å opprette et 56 

læringsmiljøutvalg. Opprettelsen av et LMU er imidlertid ikke et mål i seg selv, men 57 

heller å bidra til studentmedvirkning og et godt læringsmiljø ved institusjonene. 58 

Lovverket er i dag knyttet til virkemiddelet og ikke målet. Evalueringsrapporten mener 59 

at det trolig bidrar til at LMUene får en marginal rolle og betydning for det faktiske 60 

læringsmiljøarbeidet på institusjonen. 61 

 62 

Funnene viser at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom et velfungerende 63 

LMU og velfungerende læringsmiljøarbeid, at LMU-ordningen ikke fungerer som 64 

tiltenkt, og noen institusjoner ønsker å legge ned sine utvalg dersom lovens krav 65 

fjernes, inkludert NTNU. Oxford Research-rapporten konkluderte med fire mulige 66 

alternativer fremover i arbeidet med læringsmiljø: 67 

1. Ingen vesentlig endring i ordningen 68 

2. Slå sammen UU og LMU 69 

3. Legge LMU ned på institutt/fakultet/campusnivå 70 

4. Avvikle LMU-ordningen slik den fungerer i dag. 71 

 72 

Oxford Research rapporten har på sin side fått kritikk. Særlig for å være mangelfull 73 

når det gjelder grunnlaget for de alternativene de legger frem som mulig videre 74 

løsning. Det er ikke utført noen konsekvensanalyse for hva som skjer om man 75 

implementerer noen av alternativene som legges frem, og derfor fremstår det som 76 

usikre alternativ med ukjent risiko. 77 

 78 

På oppdrag fra prorektor for utdanning har avtroppende fagpolitisk ansvarlig og 79 

læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget, samt sittende sekretær i LMU, utgjort en 80 

arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppen har fremmet et forslag om å innlemme 81 

læringsmiljø som en del av UU sitt mandat og at dagens ordning med LMU og 82 

underutvalg avvikles. For å ivareta den medvirkningen og innflytelsen som 83 

studentene representerer vil UU økes med ytterligere to studentrepresentanter, slik 84 

at det blir totalt fire i utvalget. Som konsekvens av prøveordningen legges 85 

underutvalgene av LMU i Gjøvik og Ålesund ned, og de stedlige lederne i 86 

studentparlamentene blir tatt med i det nye utvalget. Disse vil derfor ha et ansvar for 87 

å ta med spørsmål knyttet opp mot læringsmiljø inn mot sine lokale campusråd, med 88 

viserektorene som leder.  89 

 90 

UH-loven § 4-3 hjemler hva LMU skal være og hvilke oppgaver utvalget skal ha. Det 91 

er det eneste lovpålagte utvalget med lik representasjon fra studentmassen som de 92 

ansatte, mens i øvrige kollegiale organ skal studentene ha minst 20 % 93 

representasjon jf. § 4.4. LMU består i dag av fem studentrepresentanter og fem 94 

ansattrepresentanter. UU består av 14 representanter hvor av to er 95 
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studentrepresentanter. En konsekvens av en eventuell sammenslåing av UU og 96 

LMU vil være at ledervervet i LMU som årlig rullerer mellom ansatt og student 97 

bortfaller. For å kompensere for dette og sikre studentmedvirkning foreslås to 98 

studentrepresentanter, henholdsvis fagpolitisk ansvarlig og læringsmiljøpolitisk 99 

ansvarlig i Studenttinget, opp i arbeidsutvalget til UU. Arbeidsutvalget består av 100 

prorektors ledergruppe og diskuterer og innstiller på saker til UU-møtene.  101 

 102 

Prøveordningen ble diskutert på LMU-møtet 28. november 2018, der LMU ga 103 

tilslutning til å søke KD om godkjenning til å prøve ut en organisatorisk 104 

forsøksordning på to år, med den forutsetning at Studenttinget slutter seg til 105 

ordningen. LMU var også av det inntrykk at studentperspektivet, samt lokal kobling 106 

og forankring via campusrådene på NTNU Gjøvik og Ålesund, er ivaretatt i forslaget. 107 

Campusrådene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund har uttalt seg via sine viserektorer, 108 

og gitt sin tilslutning til prøveordningen. Utdanningsutvalget hadde prøveordningen 109 

som diskusjonssak 28. januar 2019 og ga også sin støtte. 110 

 111 

Hvis Studenttinget beslutter å vedta en forsøksordning med sammenslåing av UU og 112 

LMU vil forslaget sendes til KD for vurdering og eventuell godkjennelse. Ordningen 113 

vil tidligst iverksettes høsten 2019.  114 

 115 

 116 

Saksbehandlers vurdering 117 

LMU fungerer ikke optimalt i dag. Ved NTNU er det flere som ikke ser verdien av 118 

LMU som det strategiske organet det er tenkt å være, derfor får man få innmeldte 119 

saker og mister mye av sin verdi og potensielle innflytelse. For mange institusjoner 120 

fremstår LMUs rolle og funksjon som uklar i organisasjonen og av begrenset verdi for 121 

kvalitetsarbeidet. Mandatet til LMU ved NTNU dekker bare lovbestemmelsene i UH-122 

loven og inneholder utover dette begrensede retningslinjer for arbeidet med 123 

læringsmiljøet. 124 

 125 

UU oppleves som et mer velfungerende og effektivt organ og får allerede innmeldt 126 

saker som omhandler læringsmiljø. Dette kan være fordi det som utvalg ligger 127 

tydeligere beslutningslinja ved NTNU. Det er også et utvalg hvor alle prodekaner er 128 

medlemmer, samt ledere for de ulike forvaltningsorganene ved NTNU, noe som gjør 129 

at sakene her tilsynelatende enklere blir implementert ved de ulike fakultetene.  130 

 131 

Under forrige STi-møte, 31.01.18, ble det diskutert mulige sammensetninger for det 132 

nye utvalget. I sammenheng med dette har saksbehandlere satt sammen noe 133 

alternative sammensetninger av studentrepresentanter i nye UU. 134 

 135 

Forslag 1:  136 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Fagpolitisk ansvarlig, Stedlig leder Gjøvik, Stedlig 137 

leder Ålesund.  138 

Dette alternativet er det samme som foreslås av arbeidsgruppen og er det 139 

opprinnelige alternativet som ble beskrevet tidligere i sakspapiret.  140 

 141 

Forslag 2:  142 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Fagpolitisk ansvarlig, Nestleder i Gjøvik, Fag og 143 

læringsmiljøansvarlig/nestleder i Ålesund.  144 

Dette alternativet er et resultat av intern diskusjon i AU. I denne sammensetningen 145 

bindes ikke fire av AU sine medlemmer til et utvalg, samtidig som medvirkning fra 146 

heltidsstudenter dekkes.  147 



 

 

22.02.2019  

 

 

 

4  

 148 

Forslag: 3  149 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Fagpolitisk ansvarlig, Nestleder i Gjøvik, Fag og 150 

læringsmiljøansvarlig/nestleder i Ålesund, heltidsstudent.  151 

Dette alternativet er et resultat av innspill som kom under STi-møte hvor flere ga 152 

uttrykk for at det var ønskelig med en studentrepresentant som ikke sitter på heltid.   153 

 154 

Til tross for disse tre forslagene ønsker saksbehandlere å illustrere hvorfor en 155 

eventuell forsøksordning potensielt ikke vil ha ønsket effekt for læringsmiljøarbeidet 156 

ved NTNU. 157 

 158 

UU er ikke et lovfestet organ slik LMU er. Dette vil si at det ikke føres samme tilsyn 159 

med utvalget og om man følger mandatet som er gitt. NOKUT fører tilsyn på hele 160 

institusjonen og om man finner at LMU-arbeidet ikke blir prioritert, at utvalget ikke har 161 

mange nok møter eller andre mangler så holdes NTNU ansvarlig for dette. De kan da 162 

risikere å ikke bli reakkreditert på grunn av slike mangler. Dette vil si at man ikke får 163 

opprettholde universitetsstaus ved tilstrekkelige mangler. UU er på sin side et internt 164 

forankret organ og det vil som nevnt ikke føres samme tilsyn på som LMU. Om man 165 

ikke oppfyller mandatet vil det ikke få samme konsekvenser og inngår ikke som en 166 

del av akkrediteringsprosessen. Saksbehandlere finner dette problematisk og mener 167 

det legger grunnlaget for at prioriteringene som blir gjort i UU derfor er langt mer 168 

personavhengig enn ved LMU.  169 

 170 

Status i dag er at UU synes å ta opp en del saker som angår læringsmiljø. Det er 171 

ikke dermed slik at det er disse sakene som blir prioritert eller får mest taletid. Det 172 

kan også ved første øyekast virke som en positiv ting, men saksbehandler finner det 173 

heller problematisk at man ikke gir disse sakene til LMU. Man har ikke gitt LMU en 174 

tilstrekkelig sjanse til å fungere optimalt, og man respekterer ikke mandatet til 175 

utvalget ved prioriteringen som foreligger i dag. Det er heller ikke sagt noe om at 176 

møtene til UU skal holdes hyppigere eller at møtene skal vare lenger vil tross 177 

mulighet for utvidelse i mandat. Å få studentrepresentanter inn i ledergruppen til 178 

prorektor for utdanning, som tar for seg hvilke saker som skal opp i det nye utvalget, 179 

kan potensielt gjøre at man kan sette flere saker rundt læringsmiljø på agendaen, 180 

men saksbehandler kan ikke se noen garanti for dette og finner det ikke til å være 181 

tilstrekkelig kompensasjon for å si fra seg LMU.  182 

 183 

En tettere kobling mellom læringsmiljø og utdanningskvalitet kan være fordelaktig 184 

hvis institusjonen opplever at LMU klart ligger på siden av det ordinære 185 

kvalitetsarbeidet og at LMU sin rolle og plass tilfører lite med hensyn til 186 

kvalitetsarbeidet. Saksbehandlerne er av den oppfattelse at læringsmiljø og 187 

utdanning allerede har en sterk og veldig tydelig sammenkobling. Det hadde vært 188 

fordelaktig om LMU og UU hadde hatt en fellessamling hvert semester, at man har 189 

en felles arena for de overlappende sakene. Men å slå sammen utvalgene og 190 

forvente dobbelt så godt arbeid uten flere ressurser og mer tidsbruk virker for 191 

saksbehandlerne som et urealistisk utfall.  192 

 193 

LMU ved NTNU fungerer, som tidligere nevnt, ikke optimalt. Det har siden 2018 vært 194 

forsøk internt i LMU å organisere arbeidet på en mer hensiktsmessig måte for å 195 

oppnå mer slagkraft. Dette har blitt gjort gjennom at LMU på starten av året vedtar et 196 

fokusområde som skal legge føringer for det videre arbeidet det året. Hvis vi ser bort 197 

fra dette har det blitt iverksatt svært få, om ingen andre tiltak som skal styrke arbeidet 198 

med læringsmiljøet innad i LMU. Saksbehandlere ser på det som problematisk å slå 199 
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sammen et velfungerende organ og et mindre velfungerende organ før det har vært 200 

forsøkt andre tiltak. I denne sammenhengen er det også viktig å ytterligere poengtere 201 

at LMU, per dags dato, rapporterer til styret, noe som vil si at styret har ansvar for 202 

læringsmiljøet ved NTNU. Dette praktiseres i dag gjennom en årsrapport til styret fra 203 

LMU. Man kan her sette spørsmål ved om styret har tatt dette ansvaret seriøst nok til 204 

nå og om man kan sette dette tydeligere på agendaen til styret, og i forlengelse gjøre 205 

LMU til et mer strategisk viktig organ.  206 

 207 

At LMU ved NTNU ikke oppnår sitt fulle potensiale er ikke representativt for alle 208 

LMUene ved norske utdanningsinstitusjoner. Eksempler på utdanningsinstitusjoner 209 

hvor LMU har fungert svært godt er UiB og UiT. I disse tilfellene er LMUene i større 210 

grad tilpasset organisasjonsstrukturen, har et utfyllende mandat som sier noe om 211 

virksomhet utover det som står i lovverket. Som forlengelse har LMUene dermed 212 

større innflytelse på det reelle arbeidet med læringsmiljøet. Ved UiT så forvalter blant 213 

annet LMU midlene som resulter fra når instituttene ikke møter sensurfristen. Disse 214 

midlene distribueres videre til studentaktive tiltak. Ved UiB har LMU ansvaret for å 215 

tildele en årlig læringsmiljøpris som tildeles personer eller grupper som arbeider 216 

spesielt godt med å legge til rette for studentenes læring.  217 

 218 

Det er per dags dato mer studentrepresentasjon i LMU enn UU. I praksis kan det 219 

argumenteres for at studentrepresentasjonen øker da prøveordningen vil sikre at 220 

studentene innehar en strategisk viktig posisjon i arbeidsutvalget til UU. På den 221 

annen side har studentrepresentasjonen i LMU stor betydning som en måte å 222 

involvere flere studenter i sentrale rådgivende arenaer på. Studentmedvirkning kan i 223 

denne sammenhengen argumenters å være en verdi i seg selv. At det er likt antall 224 

ansatte og studenter i dette utvalget gjør LMU til verdifull plattform hvor studenter og 225 

ansatte kan møtes som likemenn og diskutere spørsmål rundt studentenes 226 

læringsmiljø. LMU har på dette grunnlaget potensialet til å bli studentenes organ.  227 

 228 

At ordningen som nå foreslås er en prøveordning gjør det til et forslag med mindre risiko 229 

enn en endelig sammenslåing ville hatt. Skulle ikke utvalget fungere, og det viser seg at 230 

læringsmiljø ikke blir tydeligere satt på agendaen eller tatt med inn i alle fagmiljøene ved 231 

NTNU, skal man kunne gå tilbake til den ordinære ordning. Dette forutsetter at det er en 232 

reell prøveordning. I dette legger vi at man ikke ved simpel argumentasjon hvor man kan 233 

peke på at læringsmiljø har vært på agendaen i et par møter er tilstrekkelig 234 

argumentasjon for å fortsette ny ordning. Når studentene nå skal ha siste stemme i om 235 

prøveordningen skal igangsettes mener saksbehandlere at studentene også skal ha den 236 

endelige stemmen i evalueringen av en eventuell ny ordning. Det skal påvises at 237 

læringsmiljø har blitt satt tydelig på agendaen, og at læringsmiljøpolitikk samt tiltak har 238 

blitt implementert over hele NTNU. 239 

Saksbehandler er usikker på om dette kommer til å være tilfellet. Selv om man må søke 240 

KD for å få lov til å implementere en prøveordning og derfor også mulig forlengelse. Dette 241 

blant annet fordi man ikke til nå ha fått retningslinjer på hvordan en slik evaluering skal 242 

foregå - verken på NTNU eller av KD. Da heller ikke hva som må påvises for å få lov til å 243 

fortsette eller gå tilbake til ordinær ordning. UH-loven skal også opp til revidering, og 244 

lovgivningen om LMU har flere ganger vært kritisert. Om NTNU, som et såpass stort 245 

universitet gir et tydelig signal om at man ikke vil beholde ordningen med LMU kan dette 246 

sette et eksempel som kan slå negativt ut på denne lovgivningen. Om man ikke fjerner 247 

det fra loven i denne runde er man usikker på hva det kan ha å si for fremtidig revidering 248 

av lovverket og derfor også LMU på landsbasis.  249 

 250 

 251 
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Arbeidsutvalgets innstilling 252 

Studenttinget NTNU ønsker ikke en prøveordning med sammenslåing av UU og 253 

LMU, og mener at... 254 

 255 

 LMU ved NTNU må styrkes. 256 

 Mandatet til LMU ved NTNU må revideres 257 

 Det skal være et tydeligere skille mellom hvilke saker som prioriteres til 258 

henholdsvis UU og LMU. 259 

 NTNU må revurdere sammensetningen av LMU 260 

 Sekretariatet til LMU må styrkes og utgjøre en stab 261 
 262 

 263 

 264 

 265 

 266 

 267 

 268 

 269 

 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

 275 

 276 

 277 

 278 

 279 

 280 

 281 

 282 

 283 

 284 

 285 

 286 

 287 

 288 



Dissens til innstillingen STi-sak 06/19 Forsøksordning med sammenslåing 1 

av UU og LMU 2 

 3 
Flertallet av AU vedtok på innstillende AU-møte å innstille på å ikke vedta ordningen om å 4 
sammenslå UU og LMU. Vi er under oppfatningen om at en sammenslåing vil være en bedre 5 
løsning for å styrke læringsmiljø og utdanningskvalitet. Lokalt i Gjøvik og Ålesund vil det styrke 6 
læringsmiljø fordi campusrådene blir ansvarliggjort, og sentralt fordi UU har tilknytning til 7 
fagmiljøene og “linja”. Dagens møtefrekvens i Utdanningsutvalget er på ca. 10 møter i året. Hvis 8 
STi eller AU opplever at det blir for få møter bør vi forlange flere.  9 
 10 
“De inkluderende: LMUene lykkes med å inkludere studentene, og gir studentene en stemme, 11 
men evner ikke nødvendigvis å omsette dette til et velfungerende læringsmiljøarbeid ved 12 
institusjonen.” - Oxford Research rapporten.  13 
 14 
Vi mener at LMU på NTNU kan kategoriseres som et av “De inkluderende” LMUene ifølge 15 
Oxford Research, og at ressursbruken for å komme blant de bedre LMUene er større enn 16 
sammenslåing. 17 
 18 
Etter å ha sittet lokalt og sentralt LMU oppfatter vi det som en vanskelig prosess å endre på 19 
LMU slik det er i dag, og mener derfor det er på tide med en større forandring. UU er i dag et så 20 
stort og viktig organ og det oppleves som at beslutningene blir tatt der. AU til UU er en veldig 21 
viktig strategisk posisjon, og 2 studenter her vil styrke arbeidet med utdanningskvalitet og 22 
læringsmiljø betraktelig. Det er sjeldent at studenter får muligheten til dette, og det viser at 23 
stemmen til studentene vil bli tydeligere hørt. 24 
 25 

Forslag til ny instilling, linje nr 253: 26 

 27 
Studenttinget vedtar saken med forbehold at: 28 
 29 

 Det gjøres en intern evaluering av prøveordningen. 30 
 At det skal være mulig for STi å trekke seg fra ordningen etter at prøveperioden er over. 31 
 At det utfyllende skal kunne argumenteres for at arbeidet med læringsmiljø har blitt 32 

styrket som er resultat av ordningen. 33 
 Sammensetningen består av 5 studenter hvor minst en er fulltidsstudent og en student 34 

fra både Gjøvik og Ålesund. 35 
 36 

 37 



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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 7 

Vedlegg 8 

Resolusjon: Studentersamfundets nybygg må finansieres nå 9 

Videre lesning: https://samfundet.no/nybygg  10 

 11 

Forkortelser 12 

SHoT: Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 13 

KAM – Kunst, arkitektur og musikk 14 

_______________________________________________________________________ 15 

 16 

 17 

Bakgrunn for saken 18 

Studentersamfundet i Trondhjem (Samfundet) er Nordens største studentersamfunn, 19 

Norges tredje største konsertarrangør, og regnes av mange som hjertet i studiebyen 20 

Trondheim. Samfundet skal være studentenes egen samlingsplass, men også en 21 

kulturarena og en arena for samfunnsengasjement og debatt.  22 

 23 

I 1929, da det nåværende bygget sto ferdig, var det 700 studenter i Trondheim. I dag er 24 

det 37 000 studenter i byen, men uten at det er blitt bygget ut tilsvarende. Samfundet har 25 

lenge ønsket å bygge ut, og nå er planen å realisere dette på Fengselstomta øst for 26 

eksisterende bygg. 27 

 28 

Studentersamfundet eies og drives av sine medlemmer, og mottar ikke driftstilskudd. Det 29 

er heller ikke et ønske om dette. Dagens beregninger tilsier at utbyggingen vil koste 30 

omtrent 150 MNOK. Studentersamfundet har et ønske om å at nybygget skal stå ferdig til 31 

UKA i 2021.  32 

 33 

Saksbehandlers vurdering 34 

Studentersamfundet har en helt sentral rolle i studentbyen Trondheim. Med over 13 600 35 

medlemmer og rundt 2700 frivillige, i tillegg til brukere som ikke er medlemmer, er det helt 36 

tydelig at deres framtid har en avgjørende rolle for studentene i Trondheim. Samtidig 37 

viser SHoT 2018 at nesten én av tre norske studenter opplever ofte eller svært ofte 38 

ensomhet i form av å savne noen å være sammen med, føle seg utenfor eller føle seg 39 

isolert. Studentene trenger en samlingsplass der alle kan føle seg velkomne, enten de 40 

kommer med venner eller alene. 41 

 42 

 43 

https://samfundet.no/nybygg
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Ikke bare vil Samfundet kunne være et utested, en konsertinstitusjon og en arena for 44 

samfunnsdebatt for langt flere, men antallet frivillige vil også økes for å imøtekomme den 45 

økte driften. Saksbehandler mener at dette vil være et viktig tiltak i kampen mot ensomhet 46 

blant studenter. Potensialet for lavterskel møtearenaer, samt kapasiteten for større 47 

arrangement vil øke. Det vil også være flere studenter enn i dag som får plass som 48 

frivillige, hvilket har en positiv effekt på den enkeltes sosiale tilhørighet. 49 

 50 

For å realisere planene om nybygg er Samfundet avhengig av økonomisk støtte. 51 

Samfundet har vært i kontakt med flere aktører angående finansiering, og gjort 52 

beregninger på hva de trenger og kan forvente av hver enkelt. Per dags dato har ingen 53 

gått ut og garantert et konkret beløp. Når Samfundet nå håper å ha nybygget ferdig til 54 

UKA i 2021 begynner det å haste med å få på plass denne finansiering, og i den 55 

forbindelse trengs det en sum fra NTNU og regjeringen. Når Studentersamfundet er 56 

såpass viktig for studentene ved NTNU ser saksbehandler det som helt riktig at NTNU 57 

skal være tidlig ute med å sette av penger til nybygget. 58 

 59 

Arbeidsutvalgets innstilling 60 

Studenttinget vedtar saken 61 



Studentersamfundets nybygg må finansieres nå 1 

Studentersamfundet i Trondhjem er en organisasjon av og for studenter stiftet i 1910. 2 

Samfundets formål er å være samlingsstedet for alle byens studenter, en kulturinstitusjon i 3 

Trondheim og skal bidra til økt samfunnsengasjement for studentene og byens innbyggere. 4 

Samfundet er i dag ikke i stand til å oppfylle sitt formål grunnet betydelig arealmangel.  5 

 6 

Eksisterende bygg er fra 1929 da det var 700 studenter i byen, i dag er det 37.000. Mangel på 7 

areal har i dag sosiale, omdømmemessige og kulturelle konsekvenser for NTNU og for 8 

Trondheim som studieby, og dette vil forsterkes ytterligere når antallet studenter og ansatte på 9 

Gløshaugen fordobles innen 2027.  10 

 11 

Utvidelse av Studentersamfundet er et avgjørende tiltak for å forhindre ensomhet blant 12 

studenter, skape Nordens mest attraktive universitetscampus og Nordens beste studieby. 13 

 14 

For å realisere visjonen om et samlet og byintegrert NTNU-campus er man avhengig av samspill 15 

mellom studentene, det akademiske miljø og byens befolkning. Arenaene for dette må forsterkes. 16 

Trondheim er i dag Norges beste studieby, og har som mål å bli Nordens beste studieby. Da må 17 

det legges til rette for studentenes frivillighet, demokrati og kultur, og det må finnes 18 

tilstrekkelige arenaer for samfunnsengasjement og debatt.  19 

 20 

Med utvidelse av Samfundet, og lokalisering av KAM-senteret i Høyskolebakken, vil det dannes 21 

et nytt nasjonalt kraftsentrum for kultur. Studentersamfundets nybygg vil skape en samlingsplass 22 

for alle studenter og akademikere, et utvidet kulturtilbud for Trondheims innbyggere, og det vil 23 

styrke student-Norges viktigste arena for samfunnsengasjement og debatt. I tillegg vil 24 

arbeidsforholdene til over 2000 frivillige bedres betydelig og brannsikkerheten styrkes. Skal 25 

bygget stå ferdig til UKA-21 må finansiering sikres nå. 26 

 27 

Studenttinget NTNU mener at… 28 

● NTNU og regjeringen til sammen skal bidra med 60 millioner kroner.   29 

● NTNU og regjeringen skal kompensere kostnadene for merverdiavgift for nybygget. 30 

● Trondheim kommune bør bidra økonomisk til å realisere nybygget. 31 

● Studentersamfundet må forplikte seg til å jobbe kontinuerlig for å forebygge ensomhet I 32 

hele studentmassen, også de som ikke dekkes av dagens tilbud og profil. 33 



 

22.02.2019  

 

 
  

Møtedato: 28.02.2018 Saksbehandler: Philip L. Jackson 
_______________________________________________________________________ 

 
Sti-sak 09/19 Studenttinget fordeler pant fra NTNU 
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Vedlegg 

https://www.regnskog.no/ 
https://www.flaskefond.no/ 
https://infinitum.no 
 

Vedlegg 1: Salgspitch fra Flaskefond 
Vedlegg 2: Oversikt over bedrifter støttet av flaskefond i dag  
Vedlegg 3: Rapport om Flaskefonds donasjonsgrad 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet 
STI – Studenttinget NTNU 
ES – Entrepenørskolen ved NTNU 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Pant på Campus 1 
NTNU samler ikke selv pant på Campus, men har et samarbeid med Infinitum (tidligere norsk 2 
resirk). De tar panteflasker fra NTNU, og pengen overføres til en veldedig organisasjon med 3 
miljøprofil valgt av NTNU for to år av gangen. NTNU ønsker at Studenttinget skal avgjøre 4 
hvem som får pengene.  5 
 6 
Grunnen til at saken kommer opp nå er at studenter ved ES startet et veldedig fond for 7 
pantepenger fra bedrifter, «Flaskefond» og ba i September 2018 NTNU om lov til å hente inn 8 
pant fra Campus. Etter noe om og men ble det klart at NTNU Bygningsdrift i 2012 gjorde en 9 
avtale med Studenttinget om bestemmelse av et miljøformål som skulle få panten fra NTNU, 10 
STi valgte Regnskogfondet. Avtalen skulle vært oppe til ny vurdering i 2014, 2016 og 2018. 11 
Avtalen er ikke nedskrevet og påfølgende studentting har ikke gjort nye vedtak i saken, så 12 
regnskogfondet har fortsatt å motta panten fra NTNU i Trondheim i 7 år. I 2018 tilsvarte 13 
panten 106’000 kroner. 14 
 15 
Det er i dag forskjellige løsninger i studiebyene. Ålesund har en løsning hvor panteinntektene 16 
går til studentformål, Trondheim gir pengene til regnskogsfondet. Det skal være en lik 17 
ordning for Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Studenttinget NTNU kan selv bestemme hvilket 18 
miljøformål pengene skal gå til, og dette vil kunne iverksettes så tidlig som en uke etter et 19 
vedtak. Implementering på Gjøvik og Ålesund kan ta noe lenger tid. Studenttinget kan altså 20 
velge en av alternativene under, men er ikke begrenset til disse.  21 
 22 

https://www.regnskog.no/
https://www.flaskefond.no/
https://infinitum.no/


 

  

 

2 
Status idag:  23 
Panten fra NTNU Trondheim går nå kontinuerlig til regnskogfondet når panten leveres, og 24 
har gjort det siden 2012.  25 
 26 
NTNU vil uansett implementere en felles ordning for pant på alle Campus. 27 
 28 
Noen alternativer:  29 
 30 
Flaskefondet (Vedlegg 1) 31 
Flaskefondet er et veldedig “start-up”-fond tilknyttet Entrepenørskolen ved NTNU som i 32 
samarbeid med Infinitum setter ut pantestasjoner ved bedrifter. Pengene de samler inn skal 33 
gå til å gi pengestøtte til innovative start-ups med grønn/bærekraftig profil. (Vedlegg 2) 34 
 35 
De ønsker å støtte studentbedrifter tilknyttet NTNU, og er villig til å inngå en avtale hvor de 36 
garanterer at 90% av midlene fra NTNU går direkte videre til studentbedrifter på NTNU, og 37 
setter ut flere pantestasjoner på Campus, for å bedre dekningsgraden.  38 
De vil også gjøre markedsføringstiltak for å promotere panting på Campus.  39 
 40 
I 2018 viser de til at donasjonsgraden for panten de har samlet inn fra bedrifter har ligget på 41 
98%. Dette bør sees i lys av at de har fått dekket markedsføringskostnader i perioden 42 
gjennom øremerkede sponsormidler fra næringslivet. (Vedlegg 3) 43 
 44 
Regnskogfondet  45 
Regnskogfondet er et veldedig fond som jobber for å begrense lovlig og ulovlig hogst av 46 
regnskogen i Amazonas, Sentral-Afrika og Sør-øst Asia.  47 
De gir lokalbefolkning i regnskogen støtte til opplæring i lover og grunnleggende rettigheter, 48 
nødvendig advokathjelp, bygging og bemanning av vaktposter, grunnleggende lese-skrive-og 49 
matematikkopplæring, opplæring og teknisk utstyr til produksjon av kart.  50 
 51 
Av regnskogfondets totale midler går 86,7% til arbeidet, 8,3% til drift og 5,0% til anskaffelse 52 
av midler, dersom ikke tv-aksjonen i 2015 regnes med. TV-aksjonen er en svært dyr 53 
engangsforeteelse, og det er naturlig å tro at tallene uten denne er mest riktige for å vurdere 54 
fremtidig fordeling. 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
Arbeidsutvalgets innstilling:  60 
 61 

Studenttinget vedtar mottakere av disse midlene hvert andre år 62 
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Flaskefond 
-Verden første innovasjonsfond basert på panteflasker 

 
 
Informasjonsskriv til studenttinget 
02/10/2018 
Mats Jønland 

 

Bakgrunn 
 
Flaskefond har vært i kontakt med studenttinget, rektors stab og NTNUs driftsavdeling om å 
få tildelt pengene fra panten som genereres på NTNU. Etter samtaler med Wenche Myreng 
hos drift har vi fått bekreftelse på at dette enkelt lar seg gjennomføre praktisk da NTNU 
allerede bruker samme logistikkordning som vi benytter for å hente pant. Wenche sa at alt hun 
trenger for å overføre pantepengene fra NTNU til Flaskefond er grønt lys fra studenttinget. 
Roar Tobro i rektors stab bekrefter at dette er studenttingets avgjørelse.  
 
Etter å ha tatt denne runden ble vi gjort oppmerksomme på at NTNU sine pantepenger 
allerede går til Regnskogfondet. Vi syntes det er utrolig bra at pengene allerede går til en god 
sak. Samtidig mener vi at Flaskefond sitt arbeid bedre gjenspeiler NTNU sin profil og 
strategi, og at vårt lokale engasjement vil gi økt verdi til både studenter og ansatte ved NTNU.  

Om Flaskefond 
 
Til tross for en verdensledende pantesystem forsvinner over 150.000.000 panteflasker i Norge 
hvert år. Mange av disse havner i søpla på skoler, bedrifter og universiteter. Flaskefond har 
som mål å samle inn verdien disse flasker utgjør, og støtte grønn innovasjon med inntektene. 
 
Flaskefond er verdens første innovasjonsfond basert på panteflasker. Vi er overbevist om at 
den beste måten å møte miljøutfordringer på er gjennom teknologi og entreprenørskap. Derfor 
samler vi pant hos bedrifter og viderefører pengene til oppstartsbedrifter med miljøvennlige 
formål og forankring i universitetsmiljøer. Prosjektet startet for fullt i starten av 2018, og vi 
har allerede delt ut 40 000 pantekroner til to oppstartsbedrifter. Begge bedriftene er drevet av 
studenter fra NTNU.  

Innhold 
Hvem er vi? ................................................................................................................................ 2 
Hva gjør vi? ................................................................................................................................ 3 
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Hvem er vi? 
Flaskefond er drevet av 3 studenter ved NTNUs entreprenørskole.  
 

 
Mons Alexander Langaard er en produktutvikler med lidenskap 
for design thinking og brukerorientert produktutvikling.  
 
Mons er en dyktig fotograf, og jobber hovedsakelig med nettside, 
innhold og markedsføring for Flaskefond.  
 
Mons har jobbet med en rekke oppstartsbedrifter, og har erfaring 
fra Equinor, Remarkable og Blueye Robotics.  
 
 
 
 
Niklas Lüder Barre har bakgrunn innen psykologi og har allerede 
jobbet med å utbedre det norske pantesystemet i mange år.  
 
Niklas er den opprinnelige gründeren av Flaskefond, og har 
hovedansvar for logistikk og partnerrelasjoner.  
 
Niklas har startet flere oppstartsbedrifter for å hjelpe folk å pante. 
Han jobber også som konsulent for vår viktigeste 
samarbeidspartner – Infinitum.   
 
 
 
Mats Jønland er sivilingeniør innen kjemi og bioteknologi, og har 
et sterkt driv for å skape miljøvennlige løsninger.  
 
Mats har hovedansvar for salg og oppfølging av Flaskefonds 
kunder.  
 
Mats har tidligere jobbet med andre miljøvennlige 
oppstartsbedrifter, og holder en 20% stilling som 
forretningsutvikler hos Trønderenergi.  
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Hva gjør vi? 
 
Flaskefond gjør det enklere for bedrifter å pante. For å samle pant bruker vi pantebeholdere av 
resirkulerte oljefat. Ved å samarbeide med infinitum har vi tilgang til en logistikkordning som 
sikrer at våre kunder får hentet pant gratis på sine kontorer. På NTNU kan vi benytte oss av 
den allerede eksisterende panteordningen. 
 
Uansett innsamlingsmetode: sammen med våre kunder viderefører vi pantepengene til grønn 
innovasjon gjennom verdens første innovasjonsfond basert på panteflasker.  
 

  
Pantebeholder laget av resirkulerte oljefat. For hver flaske som går i tønnen istedenfor i søpla sparer vi 0,17kg CO2 

For å videreføre pantepengene til grønn innovasjon arrangerer vi pitchekonkurranser og 
lignende arrangementer, der unge gründere bruker sin idé til å konkurrere om premiepotten. I 
april 2018 arrangerte vi vår første pitchekonkurranse på FRAM på NTNU. Dette ble en stor 
suksess med over 30 søkere og ca. 100 deltakere på arrangementet. NTNU oppstartene Inalto 
AS og Drowzee AS stakk av med henholdsvis første-, og andreplassen - til sammen 40.000kr 
(fra panteflasker).  
 
Vi planlegger en ny runde med donasjoner i slutten av 2018. Dette blir enten i form av en ny 
pitchekonkurranse eller et klimaspesifikt hackaton der studenter uten en eksisterende idé kan 
konkurrere med konsepter de utvikler under hackatonet.  
 

 
 Inalto technologies vant førstepremien under Thirsty Thursday X Flaskefond konkurransen i April 2018.  
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Hva går pengene til?  
 
Alle våre inntekter kommer fra panten som blir samlet hos våre kunder. 
 
Bedriften er drevet som en veldedig organisasjon, og det tas ikke ut noe overskudd. Ingen i 
bedriften tar heller ut lønn per dags dato. Allikevel ønsker vi å være forsiktige med å gå ut 
med et bastant tall på hvor mye av panteinntektene som skal gå direkte til donasjoner. Vårt 
mål er hele tiden å yte mest mulig og best mulig støtte til engasjerte personer som vil løse 
miljøproblemer. Dette kan f.eks. bety at det er verdt å bruke noe av pantepengene på å lage 
markedsføringsmateriell for å få inn nye kunder, og dermed gjøre den samlede potten desto 
høyere. Vi har allikevel full forståelse for at dette kan være en viktig faktor for studenttinget i 
en beslutningsprosess. Vi kan derfor tilby en særegen avtale med NTNU om at mer enn 90% 
av panteinntektene alltid skal gå direkte til donasjoner. Vi kan også tilby innsikt i akkurat 
hvor mange flasker som kommer fra NTNU, og hva de brukes til, én gang i året. Om en slik 
avtale er ønskelig overlater vi til studenttinget å avgjøre.  
 
Vi har som mål å signere 100 bedriftskunder til Flaskefond innen utgangen av 2018. Med 
dagens budsjetterte tall, og med utgangspunkt i at 90% av panteinntektene går direkte til 
donasjoner, budsjetterer vi med å generere over 140 000 kr i støtte til grønne 
oppstartsbedrifter i løpet av 2018. Med våre videre vekstmål budsjetterer vi med å samle nok 
flasker til å støtte morgendagens klimaløsninger med 840 000 kr i år 2020. Dette er uten den 
eventuelle støtten fra NTNU.  
 

 
 Budsjettert støtte til klimavennlige oppstartsbedrifter frem til og med 2020. Tall er kun basert på «vanlige» bedriftskunder 

og er ikke medregnet støtte fra større organisasjoner som NTNU.  
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Hvorfor bør pantepengene fra NTNU gå til Flaskefond?  
 
Vi syntes at det er supert at pantepengene fra NTNU allerede går til å løse klimautfordringer 
og vi har dyp respekt og entusiasme for regnskogfondet sitt arbeid. Vi mener allikevel at 
Flaskefond er en bedre kandidat til å motta støtte i form av pantepenger fra NTNU av flere 
grunner.  
 

1. Fokus på innovasjon – I likhet med NTNU tror vi at det er innovasjon og ny 
teknologi som skal løse de utfordringene vi står ovenfor i dag. Vi mener derfor det er 
riktig at panten fra NTNU går til å støtte unge mennesker med pågangsmot og 
engasjement for å utvikle morgendagens løsninger.  

 
2. Lokal påvirkning – Vi er studenter ved NTNU, og sitter på gamle fysikk hver dag. Vi 

har derfor større mulighet enn de fleste til å gi verdi tilbake til studenter og ansatte ved 
NTNU. Allerede i April arrangerte vi en pitchekonkurranse der omlag 100 NTNU 
studenter var med og så på. 

 
3. Markedsføring – Vi er enda små, og jobber hardt for å øke oppmerksomheten rundt 

merkevaren til Flaskefond. Dette innebærer at vi jobber for å samarbeide med våre 
kunder om hvordan vi kan formidle budskapet om verdien som panten deres 
genererer. I NTNU sitt tilfelle vil dette innebære mye mer spennende løsninger enn 
dagens små, hvite klistremerker som finnes på en brøkdel av returpunktene.  

 
Det vi ikke har i merkevare og anerkjennelse tar vi igjen med at vi jobber billigere (gratis) og 
raskere enn større aktører. Vi tror at den beste måten å løse dagens utfordringer på er å 
investere i morgendagens løsninger. Vi håper studenttinget er enig.  



Bedrifter støttet av Flaskefond 

 
Mats Jønland 

18.02.2019 

 

Her er en kronologisk liste med kort info bedriftene Flaskefond har støttet så langt. De to 

første bedriftene (Inalto og Drowzee) på listen på støttet før filosofien om å støtte bedrifter 

som jobber med bærekraftsmål ble innført. Man kan lese mer om bedriftene på 

https://flaskefond.no/konkurranser/  

Inalto technologies 
 

Beløp: NOK 30 000,- 

 

Inalto technologies ble grunnlagt av 5 NTNU studenter etter å ha jobbet med ideen i faget 

Eksperter i team. Inalto utvikler et motorisert armbånd, som skal hjelpe Parkinson-pasienter 

med å bli stødigere på hånden.  

 

Drowzee 
 

Beløp: NOK 10 000,-  

 

Drowzee utvikler en løsning for å hjelpe pasienter med alvorlige søvnproblemer med å sovne. 

De inngikk tidlig samarbeid med Akershus universitetssykehus og forskningsmiljøet ved 

NTNU, og har kommet langt med utvikling av både hardware og software. Drowzee ble 

grunnlagt av to studenter fra NTNUs entreprenørskole 

 

Empower 
 

Beløp: NOK 50 000,- 

 

Empower lager et globalt pantesystem for plast basert på blockchain. Dette er et stjernelag 

som siden oppstart i har sørget for opprydningen av over 8 700 tonn havplast siden oppstart i 

2018.  

 

Wattero 
 

Beløp: NOK 10 000,- 

 

Wattero har utviklet en solcelle-løsnings til det vest-afrikanske markedet. Der hjelper de en 

kundegruppe på over 300 millioner mennesker med å gå fra oljelamper og vedfyring til 

elektrisk strøm. Solcellene selges med fleksible nedbetalingsplaner, og en virtuell 

markedsplass for kjøp og salg av strøm fra andre kunder i nabolaget. Bedriften har allerede 

hatt flere prosjekter i vest-afrika og rapporterer om stor interesse fra en raskt voksende 

afrikansk middelklasse.  

https://flaskefond.no/konkurranser/


Rapport om Flaskefonds donasjonsgrad 
 

Kalenderåret 2018 

 

Mats Jønland 

18.02.2019 

 

Fra offisiell prosjektstart 01.03.2018 til 31.12.2018 hadde Flaskefond en total driftsinntekt på 

NOK 202 675,-. Av dette kom NOK 142 675,- fra rene panteinntekter og NOK 60 000,- i 

sponsorater fra næringslivet (Infinitum, Tomra, Coca Cola og Trondheim Kommune).  

 

Gjennom 2018 ble det donert totalt NOK 90 000,- til tre oppstartsbedrifter (Inalto, Drowzee 

og Empower). Det har også blitt øremerket NOK 50 000,- til donasjoner i 2019. Dette betyr at 

vi har generert NOK 140 000,- i direkte finansiering til oppstartsbedrifter i løpet av 2018. 

Dette bringer den oppnådde donasjonsgraden i 2018 til 98%. I dette regnestykket er det 

kun tatt hensyn til panteinntekter, da sponsorater fra næringslivet var øremerket til andre 

formål. 

 

Flaskefond hadde et driftsresultat på NOK 95 121,- i 2018. Av dette er NOK 50 000,- 

øremerket donasjoner i 2018, mens NOK 40 000,- ble brukt til utviklingen av grafisk profil og 

ny nettside i Januar 2019.  

 
Driftsregnskap for 2018 

 




