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Møtedato: 07.11.2019 Saksbehandler: Tobias Røed 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 39/19 Helsetilbud for internasjonale studenter 

_______________________________________________________________________ 

Anbefalt lesning: 
https://helsenorge.no/utlendinger-i-norge/studenter-fra-land-utenfor-eu-e%C3%B8s-som-studerer-i-norge 

https://helsenorge.no/utlendinger-i-norge/studenter-fra-eu-eos-land-eller-sveits-som-studerer-i-norge  

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+Norge/Relatert+informasjon/frivillig-

medlemskap-opphold-i-norge  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255  

Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
BI – Bedriftsøkonomisk institutt  
DMMH – Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning  
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim  
_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 1 

Internasjonale studenter som kommer til NTNU for å studere over kortere perioder 2 

opplever å ikke kunne henvende seg til en fastlege, samtidig som de merker at deres 3 

helsetilbud er mer begrenset.  4 

5 

Internasjonale studenter som er på NTNU i kortere perioder betaler ikke 6 

semesteravgift til Sit. Internasjonale studenter som tar hele graden sin på NTNU 7 

betaler semesteravgift på lik linje med ordinære studenter. Semesteravgiften er hva 8 

velferdstilbudet til studentene finansieres med. Grunnen til at noen internasjonale 9 

studenter ikke betaler semesteravgift skyldes avtaler NTNU har med andre 10 

utdanningsinstitusjoner vedrørende utveksling og innveksling. Avtalene dreier seg i 11 

hovedsak om at studentene skal være fritatt fra å betale skolepenger når man 12 

studerer ved en annen utdanningsinstitusjon over kortere tid.   13 

14 

Reglene om begrensinger i rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast 15 

opphold i Norge, er samlet i en egen forskrift fra 2011 (se anbefalt lesning). I denne 16 

forskriften er det tydeliggjort hvem som har nærmest «fulle» rettigheter til helse- og 17 

omsorgstjenester; dette gjelder alle barn og personer fra land som Norge har 18 

gjensidige avtaler med. For andre grupper er rettighetene mer begrenset. Dette 19 

https://helsenorge.no/utlendinger-i-norge/studenter-fra-land-utenfor-eu-e%C3%B8s-som-studerer-i-norge
https://helsenorge.no/utlendinger-i-norge/studenter-fra-eu-eos-land-eller-sveits-som-studerer-i-norge
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+Norge/Relatert+informasjon/frivillig-medlemskap-opphold-i-norge
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+Norge/Relatert+informasjon/frivillig-medlemskap-opphold-i-norge
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255


31.10.2019 2 

2 

gjelder blant annet for helsetjenester til turister og andre med lovlig og midlertidig 20 

opphold. Personer uten lovlig opphold har kun rett til øyeblikkelig hjelp og 21 

nødvendige helsetjenester som ikke kan vente.  22 

23 

Dersom man er frivillig medlem av folketrygden vil man derimot få flere rettigheter 24 

angående helsetjenester i Norge. Kravet er at man har en sterk tilknytning til Norge. 25 

Utenlandske studenter som studerer i Norge skal være kvalifiserte til å kunne melde 26 

seg frivillig inn i folketrygden for dermed å få de rettigheter som etterlengtes. 27 

Utfordringen her dreier seg om informasjonsflyten omkring mulighetene til dette, samt 28 

spørsmålet omhandlende betaling av trygdeavgift. Internasjonale studenter opplever 29 

å ikke ha fått tilstrekkelig informasjon om at frivillig medlemskap i folketrygden er 30 

mulig, hvilket vanskeliggjør situasjonen til internasjonale studenter betraktelig.  31 

32 

Trygdeavgift må betales dersom inntekten er høyere enn 54.650kr i året. En student 33 

som skal oppholde seg i Norge i overkant av 12 måneder kvalifiseres ikke til frivillig 34 

medlemskap i folketrygden. Frivillig medlemskap i folketrygden er derfor kun aktuelt 35 

for studenter som skal studere på NTNU i under ett år (se anbefalt lesning).    36 

37 

38 

Saksbehandlers vurdering 39 

Den 12. November skal det være temamøte med Trondheim studentråd i kommunen. 40 

Her skal det diskuteres muligheter for hvordan man kan løse utfordringen med 41 

helsetilbud for internasjonale studenter. Her vil man forhåpentligvis komme frem til en 42 

handlingsplan, men det vil være hensiktsmessig å vite hva studentene forventer av 43 

NTNU.  44 

45 

NTNU har et hovedansvar for å sørge for at de utenlandske studentene som kommer 46 

for å gjennomføre kortere eller lengre studieopphold ved institusjonen blir godt nok 47 

informert rundt mulighetene for å frivillig melde seg inn i folketrygden.   48 

49 

Erfaringer fra internasjonale studenter er at det tar opptil seks måneder før deres 50 

søknad om å frivillig bli medlem av folketrygden innvilges. Dette gjør at innvilgelse av 51 

søknaden finner sted etter endt opphold i Norge. For at internasjonale studenter skal 52 

få utbytte av denne ordningen må det opplyses godt rundt søknadsprosedyrene i god 53 

tid før studiestart slik at de internasjonale studentene allerede er medlem av 54 

folketrygden når de kommer til Norge. Grunnet lang behandlingstid på søknader om 55 

frivillig medlemskap i folketrygden vil det være hensiktsmessig å informere 56 

internasjonale studenter om dette på NTNU sine hjemmesider, og før søknadsfristen 57 

går ut. Dersom NTNU ikke evner å informere internasjonale studenter om denne 58 

muligheten tidlig nok må institusjonen ta et økonomisk ansvar for å sørge for et godt 59 

helsetilbud for alle studenter ved institusjonen.     60 

61 

Det er ikke ønskelig å pålegge innvekslingsstudenter å betale semesteravgift fordi 62 

det bryter med avtalene NTNU har med andre utdanningsinstitusjoner. Dette gjør at 63 

man må finne alternative løsninger rundt å tilby gode helsetjenester. Det blir også feil 64 

å be Sit ta hele regningen i og med at det er studentene som betaler semesteravgift 65 

som da finansierer helseutgiftene til internasjonale studenter. Dette vil si at 66 

studentene ved BI og DMMH også finansierer NTNUs innvekslingsstudenter.  67 

68 
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3 

NTNU skal ta et større økonomisk ansvar slik at Sit har mulighet til å tilby gode 69 

helsetjenester for alle studenter.  70 

71 

72 

Arbeidsutvalgets innstilling 73 

Studenttinget NTNU forventer at 74 

• NTNU bidrar økonomisk mot Sit for å tilby internasjonale studenter et godt75 

helsetilbud.76 

• NTNU opplyser internasjonale studenter om muligheten for frivillig77 

medlemskap i folketrygden i god tid før studiestart.78 
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Møtedato: 07.11.19 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 40/19 Valg av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 
Sivilingeniørutdanningene 

_______________________________________________________________________ 

Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS 

Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene  
UU – Utdanningsutvalget 
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene  
_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den 1 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 
sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 
Rektor i strategiske spørsmål. 4 

5 
FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 
gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 
fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som en velges på våren og 8 
en på høsten. 9 

10 
FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor: 11 

• Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen12 
• Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging13 
• Gi tilråding om strukturen i utdanningen14 
• Gi råd om etablering og nedlegging av program15 
• I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til16 

programmene17 
• Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder18 

sivilingeniørutdanningen19 
• Forberede saker som skal behandles av Rektor20 
• Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS


2 
22 

Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og 23 
som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal 24 
legges frem for 25 
Utdanningsutvalget. 26 

27 
Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 28 

• I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs29 
kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene30 

• Føre tilsyn med at læringsmålene nås31 
• Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på32 

kvalitetsforbedrende tiltak33 
• Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene34 
• Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora35 

36 
37 

Saksbehandlers vurdering 38 
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 39 
utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 40 
fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget. 41 

42 
Representanten vil sitte fra 01.01.2020 frem til 31.12.2020, og første halvdel av 43 
perioden vil representanten sitte sammen med Inger Anna Helmersen som sitter frem 44 
til 30.06.2019. Representanten vil erstatte Sofie Aasheim som sitter fram til 45 
31.12.2019. 46 

47 
Vervet er honorert. 48 

49 
SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 50 
som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 51 
Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 52 
av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 53 
representanten som stedfortreder. 54 

55 
Allmøte for siving avholdes 5.november og innstilling vil derfor bli ettersendt. 56 

57 
Arbeidsutvalgets innstilling 58 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 59 



Ny arbeidsinstruks per 04.02.2018 1 

2 

Arbeidsinstruks for FUS-representantene 3 

4 

Studentrepresentantene i FUS skal ivareta studenter ved teknologimasterstudier sine 5 

interesser i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Det sitter to 6 

studentrepresentanter i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår, som blir innstilt 7 

av Studenttinget. Den FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for 8 

Studentrådet for sivilingeniørutdanningen som består av FTVer fra fakultetene som 9 

tilbyr sivilingeniørutdanning. Representantene jobber sammen og har kontortid to 10 

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

timeplan.  12 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og13 
bakgrunn.14 

15 

Arbeidsoppgaver: 16 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUS.17 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for18 

sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles19 

høringssvar fra studentrådene som har sivilingeniørutdanning på høringer20 

som kommer fra FUS.21 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester.22 

- Kontortid to timer pr. uke.23 

- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter24 

når saker som angår sivilingeniørstudentene behandles.25 

- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.26 

- Være talerør mellom studentene og FUS.27 

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

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet.29 



01.11.2019 

Møtedato: 07.11.19 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 41/19 Valg 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. Etter 9 
avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Allmøtet for 10 
lektorutdanningen en kandidat for Studenttinget.  11 

12 
Vervet er honorert. 13 

14 
Representanten vil sitte fra 01.01.2020 frem til 31.12.2020, og første halvdel av 15 
perioden vil representanten sitte sammen med Roar Høiby Brakstad, som sitter frem 16 
til 30.06.20. Representanten vil erstatte Siri Eskeland som sitter fram til 31.12.2019. 17 

18 
Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 19 
representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 20 

21 
Allmøter for lektorutdanningen vil bli avholdt 4. og 5. november og innstillingen vil 22 
derfor bli ettersendt. 23 

24 

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
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


2 
Arbeidsutvalgets innstilling 25 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 26 
 27 



Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 
2 

Arbeidsinstruks for FUL-representantene3 
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 og14 

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 Studenttingsmøter20 

når saker som angår lektorstudentene behandles.21 
- Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte og22 

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike23 
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 



01.11.2019 

Møtedato: 07.11.19 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 42/19 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 
ingeniørutdanningen 

_______________________________________________________________________ 

Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 

Forkortelser 
STi-Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI- Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 
et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 
i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 
integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 
permanent utvalg. 5 

6 
7 

FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 8 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 9 
som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 10 
strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 11 

12 
13 

Saksbehandlers vurdering 14 
Det skal velges en representant til FUI. Representanten må tilhøre ingeniørstudiene 15 
ved NTNU i Trondheim. Representanten vil erstatte Sigvat Vestli. Alle studiebyene 16 
ved NTNU skal være representert og begge kjønn bør også være representert. 17 
Funksjonstiden for vervet er fra 01.01.20-31.12.20. Vervet er honorert. 18 

19 
Saksbehandlers innstilling 20 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI


Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

2 

Arbeidsinstruks for FUI-representantene 3 

Studentrepresentantene i FUI skal ivareta ingeniørstudentene sine interesser i 4 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen. Det sitter tre studentrepresentanter 5 
som skal ha tilknytning i hver av NTNU sine studiebyer, som innstilles av 6 
Studenttinget.Det er overlappende perioder der det velges to på vårsemesteret og én 7 
på høsten. Representantene jobber sammen og tilstreber kontortid to timer i uka. De 8 
fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. 9 

10 
- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og11 

bakgrunn.12 
13 

Arbeidsoppgaver: 14 
- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUI.15 
- Holde formøte med relevante tillitsvalgte i egen studieby.16 
- Delta på diskusjonsmøte med øvrige studentrepresentanter før FUI-møte.17 
- Kontortid to timer pr. uke.18 
- Delta på Studenttingsmøter/Studentparlamentsmøter når saker som angår19 

ingeniørstudentene behandles.20 
- Ta initiativ i saker som opptar ingeniørstudentene.21 
- Være talerør mellom studentene og FUI.22 
- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar.23 
- Være ressurspersoner for studentdemokratiet.24 

I tillegg er det ønskelig at representanten fra Trondheim: 25 
- Deltar på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og FTV-forum når26 

saker som angår ingeniørstudentene behandles.27 
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Møtedato: 07.11.19 Saksbehandler: Åste S. Hagerup 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 43/19 Praksis bryter med gratisprinsippet
_______________________________________________________________________ 

Sterkt anbefalt lesning:  
STi-sak 26/19 Praksis ved NTNU (STi-møte 29.09.18) 

Forkortelser: 
STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget  
NSO – Norsk Studentorganisasjon 
SST – Sentralstyret NSO 

Begreper:  
Gratisprinsippet: Festet i UH-loven, §7.1 ”statlige universitet og høgskoler ikke kan kreve 
egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad ellers 
yrkesutdanning” 

_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 
26.06 vedtok Studenttinget STi-sak 26/19 Praksis ved NTNU. STi vedtok her en 
punktliste som sier noe om hvordan vi ønsker at NTNU skal organisere 
praksisvirksomheten sin med tanke på kvalitet, økonomi og veilederkompetanse. Et av 
vedtakene dreier seg om gratisprinsippet og står slik ”NTNU må ta gratisprinsippet på 
alvor, og arbeide for en praksisvirksomhet som ikke finansieres av studentenes 
egenandeler”. Dette vedtaket har i denne saken blitt sammenfattet i en resolusjon som 
enklere skal kunne kommunisere vedtakets innhold og dermed ha større politisk  
gjennomslagspotensiale. 

Grunnlaget for saken handler om at det finnes større strukturelle og systematiske deler av 
praksisvirksomheten til NTNU, som per dags dato finansieres i større eller mindre grad av 
studentene selv. De største egenandelene er bolig og transport. Dette problemet blir  
større av at NTNU har systemer for tilbakebetaling og ikke forskuddsbetaling, og at  
studentene bare tilbakebetales deler av beløpet, og ikke hele.  

Saksbehandlers vurdering 
For å øke sjansene for gjennomslag og endringer i institusjonens praksis har 
saksbehandler vurdert det slik at det vil være hensiktsmessig å sende denne saken inn til 
Sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon hvor den forhåpentlig vis blir vedtatt. Derfor  
har vedtaket om gratisprinsippet fra STi-sak 26/19 blitt sammenfattet som en resolusjon. 
Resolusjonen er på grunn av dette skrevet mer generell, slik at den lettere kan være 21 



2 

overførbar til andre institusjoner og dermed lettere å vedta for et sentralstyre som skal 1 

vedta politikk på vegne av 30 institusjoner.  2 

3 

4 

Arbeidsutvalgets innstilling 5 

Studenttinget vedtar resolusjonen ”Praksis bryter med gratisprinsippet”. 6 



Praksis bryter med gratisprinsippet 1 

2 
For mange studenter er praksis det første møtet med deres fremtidige 3 

arbeidshverdag og skal ha som funksjon å la studentene teste sine teoretiske 4 
kunnskaper. Praksis, slik det organiseres ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge i 5 

dag, bryter med gratisprinsippet i akademia. Gratisprinsippet er festet i universitets- 6 
og høgskoleloven §7.1 og forteller oss at statlige universitet og høgskoler ikke kan 7 

kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad 8 
ellers yrkesutdanning. 9 

10 
Ved flere institusjoner finnes det eksempler på strukturelle og systematiske 11 

egenandeler ved praksisordningen som studentene selv må dekke. Utgifter som 12 
transport og bolig utgjør en forholdsvis stor egenandel for studenter som skal 13 

gjennomføre praksis. Disse egenandelene må finansieres, i sin helhet, av 14 
institusjonen. 15 

16 
Studenttinget mener at: 17 

18 

• UH-sektoren må ta gratisprinsippet på alvor og arbeide mot praksisordninger19 

som verken helt eller delvis finansieres av studentenes egenandeler.20 

• Systemer for tilbakebetaling må erstattes med forskuddsbetalinger for å21 

finansiere utgifter som oppstår i sammenheng med et praksisopphold.22 
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Møtedato: 07.11.2019 Sakshandsamar: Cecilie Bjørnsdotter Raustein 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 44/19 Endring av kontrollkomitéen sin arbeidsinstruks 
_______________________________________________________________________ 

Vedlegg 

Arbeidsinstruks for kontrollkomitéen med endringar 

_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saka 

Studenttinget sin kontrollkomité består av tre medlemmar, og praksis har vore at alle tre 1 

vert valde på det første møtet i vårsemesteret med ein valperiode på eitt år. Slik 2 

arbeidsinstruksen står per dags dato er det ikkje lagt inn overlapp mellom medlemmane, 3 

og sjølve instruksen seier heller ikkje noko om når dei skal veljast. 4 

5 

Sakshandsamar si vurdering 6 

Etter ynskje frå kontrollkomitéen meiner sakshandsamar at ein skal leggje inn eit overlapp 7 

mellom medlemmane i kontrollkomitéen for betre kontinuitet i arbeidet. Dette for å unngå 8 

at alle tre medlem av ein nyvald kontrollkomité er utan erfaring med dette. Vidare kan ein 9 

drøfte om forslaget som ligg ved er den beste måten å gjere dette på, eller om ein til 10 

dømes heller skal utvide valperioden til 13 månadar, og samtidig leggje inn eit punkt i 11 

arbeidsinstruksen om at kontrollkomitéen har ansvar for opplæring av ny kontrollkomité i 12 

den månaden som då overlappar mellom førre komité sin periode og ny komité sin 13 

periode. 14 

15 

Arbeidsutvalet si innstilling 16 

Studenttinget vedtar endringar i kontrollkomitéen sin arbeidsinstruks. 17 



30.10.2019 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 13.03.0307.10.19 

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 på Studenttingets første møte i vårsemesteret. De øvrige to medlemmene velges på 

Studenttingets første møte i høstsemesteret..  

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.  



Møtedato: 07.11.2019 Saksbehandler: Annbjørg Pasteur Stø og Håkon Gravem 
Isaksen 

_______________________________________________________________________ 

STi-sak 45/19 Oppdatering av vedtak om referansegruppesystemet 

_______________________________________________________________________ 

Vedlegg 
STi-sak 25/08 Referansegrupper og emneevaluering 

Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

Begrep 
Kvalitetssikringssystem –  
NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og 
definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/norsk/kvalitetssikring+av+utdanning 

Relevant litteratur 
Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling - 
https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/systematisk-kvalitetsarbeid-og-
kvalitetsutvikling/ 
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-
96#KAPITTEL_2 

______________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 1 
NTNU skal ha en gjennomgang av kvalitetssikringssystemet ved institusjonen. Som 2 
en del av dette skal man se på referansegruppesystemet. Studenttinget har fra 2008 3 
et detaljert vedtak om hvordan man ønsker at denne ordningen skal være og 4 
hvordan det skal løses. Det er et stort ønske både fra ansatte og studenter at dette 5 
systemet skal fungere så godt som mulig. 6 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/norsk/kvalitetssikring+av+utdanning
https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/systematisk-kvalitetsarbeid-og-kvalitetsutvikling/
https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/systematisk-kvalitetsarbeid-og-kvalitetsutvikling/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96#KAPITTEL_2
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7 
Referansegruppesystemet er en del av kvalitetssikringssystemet for utdanning. 8 
Ordningen går ut på at man i hvert emne har en referansegruppe med minimum tre 9 
studenter som skal delta i en midtveisevaluering og skrive en sluttevaluering av 10 
emnet. Dette for å ha en evaluering skrevet av studentene som skal inn i den større 11 
emneevalueringen der emneansvarlig sin egen evaluering også foreligger. 12 
Universitetet er pålagt å ha et system for kvalitetssikring av utdanningen gjennom 13 
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 14 
fagskoleutdanning og NOKUT fører tilsyn med institusjonene for å påse at dette er på 15 
plass. Om dette finnes ikke tilstrekkelig kan institusjonen miste akkrediteringen sin. 16 

17 
Saksbehandlers vurdering 18 
Siden saken nå igjen skal opp og vedtaket er såpass gammelt som det er mener 19 
saksbehandler det er modent for en oppdatering. Det vil være en verdi i seg selv å ha 20 
et nyere vedtak å vise til, samt at en del av punktene kan endres i større eller mindre 21 
grad. Det er en del av det gamle vedtaket som fortsatt står godt, og vil i 22 
saksbehandlers øyne ikke bli ugyldige av å oppdatere de deler av vedtaket som kan 23 
omformuleres eller presiseres ytterligere. 24 

25 
Det er fortsatt viktig å ha stort fokus på referansegrupper som en del av 26 
kvalitetssikringen. Selv med eksisterende regler og krav er det flere situasjoner der 27 
minimumskravene ikke blir opprettholdt. I noen tilfeller blir det ikke opprettet en 28 
referansegruppe i det hele tatt, men det er også tilfeller av rapporter som ikke blir 29 
levert inn. Det er enkelte referansegrupperapporter som bryter med personvern, og 30 
igjen på den andre siden har man hatt ansatte som har redigert 31 
referansegrupperapportene før innlevering for å fjerne ting som ikke kan anses som 32 
av personvernhensyn. Med andre ord kan praktiseringen av ordningen bli bedre fra 33 
både studentenes side og de ansattes. 34 

35 
Det burde være et tydeligere lederansvar at rapportene blir tatt til følge, og det burde 36 
være klarere sanksjonsmuligheter der det ikke skjer. Ved å bruke rapportene i større 37 
grad vil også verdien av dem bli større og flere vil potensielt ta dem alvorlig. 38 

39 
Arbeidsutvalgets innstilling 40 
Studenttinget mener at: 41 

42 
• NTNU bør, sammen med Studentdemokratiet, klart definere et reglement som gjør43 
rede for arbeidsoppgaver, krav og forventninger tilknyttet 44 
referansegruppevirksomheten. 45 

46 
• Alle emneansvarlige skal være pålagt å opprette referansegrupper og å sørge for at47 
gruppens arbeid blir utført i henhold til gjeldende reglement. 48 

49 
• Alle fakulteter og institutter skal prioritere at undervisere forstår viktigheten av50 
kvalitetssikring generelt og referansegruppene spesielt. Herunder følger en 51 
bevisstgjøring av de ansatte rundt gjeldende reglement og virksomhet. 52 

53 
• I store emner hvor studentgruppen representerer ulike studieprogrammer burde54 
referansegrupperapporten gjenspeile dette og ta høyde for varierte meninger blant 55 
studentgruppen. 56 
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57 
• NTNU må tilby referansegruppestudentene god grunnleggende kursing, samt58 
tilgang på digitale og fysiske ressurser av høy kvalitet. Dette for å sørge for at 59 
referansegruppestudentene på best mulig måte kan løse sin arbeidsoppgave. 60 

61 
• Arbeid med kvalitetssikring generelt og referansegrupper spesielt burde inngå som62 
en naturlig del av kontakten mellom de studenttillitsvalgte og ledelsen på både 63 
institutt- og fakultetsnivå til enhver tid. 64 

65 
• De studenttillitsvalgte burde følge opp arbeidet med kvalitetssikring og66 
referansegrupper ved sine respektive institutt og fakultet. 67 

68 
• Referansegrupperapportene skal være en naturlig del av medarbeidersamtalene til69 
underviserne. 70 

71 
• Referansegrupperapporten anses ikke som gyldig med mindre den er dokumentert72 
godkjent av medlemmene i referansegruppen. 73 

74 
• Alle referansegrupperapporter er verdifulle dokumenter for langsiktig arbeid med75 
kvalitetssikringen ved NTNU. Leverte rapporter skal gjøres lett tilgjengelig for alle 76 
studenter og fagmiljø gjennom oversiktlige nettsider. 77 

78 
• I tråd med ønsket publisering av ferdige rapporter må alle involvert i79 
referansegruppearbeidet forsikre seg om at personvern ivaretas i alle 80 
sammenhenger. 81 

82 
• NTNU skal sørge for å opprettholde et helhetlig system av digitale ressurser med83 
høy kvalitet tilknyttet referansegruppenes virksomhet. Herunder tenkes både 84 
reglement, maler og annet materiell som skal være til hjelp for både ansatte og 85 
studenter i arbeidet med referansegruppevirksomheten. 86 

87 
• Tilbakemeldinger fra referansegruppen, både underveis i emnet og i sluttrapporten,88 
skal veie tungt for instituttet i deres arbeid med videreutvikling av emnet. Både 89 
instituttet og studieprogram må ta stilling til konkrete tiltak foreslått av 90 
referansegruppen, enten via møte eller dialog per epost. 91 

92 
• NTNU må anse brudd på reglementet for referansegruppevirksomheten svært93 
alvorlig og være forberedt på å utøve sanksjoner ved tilfeller av brudd på regelverket. 94 

95 
• Studentene som har vært medlemmer i en referansegruppe skal få en attest for sitt96 
arbeid dersom studenten ønsker dette. En slik attest skal være utformet etter 97 
sentrale retningslinjer og bli utstedt av det aktuelle institutt og fakultet. 98 



Studenttingssak 25/08 Referansegrupper/emneevaluering 

Vedtak: 
”Studenttinget anerkjenner at NTNU har forsøkt å følge sine visjoner om å etablere 
referansegrupper/emneevalueringer som en del av NTNUs kvalitetssikringssystem, men beklager at målene ikke 
er nådd.  

Studenttinget foreslår derfor følgende tiltak. 
• NTNU, sammen med Studenttinget, bør klart definere arbeidsoppgaver, krav og forventinger til

referansegruppene
• Alle emneansvarlige skal være pålagt å lage referansegrupper og alle gruppene skal møtes tre ganger

per semester.
• Alle fakulteter innfører en ordning med en overordnet ansvarlig på fakultetet og en hovedansvarlig ved

alle instituttene. Den fakultetsansvarlige får også ansvaret for kontakt med emneansvarlige der emner er
obligatoriske for flere fakulteter/institutter.

• I store emner som inkluderer flere klasser og/eller tilsvarende utvalg av studenter, skal alle disse være
representert i referansegruppen.

• Studieavdelingen er ansvarlig for opplæring av studenter som skal sitte i referansegrupper, i samarbeid
med studentdemokratiet. Opplæring må tilbys hvert semester.

• Tillitsvalgte ved instituttene skal ha mulighet til å ta del i referansegruppearbeidet ved sitt institutt.
• Det bør oppmuntres til at referansegrupper i større grad kommuniserer kontinuerlig gjennom

semesteret, for eksempel gjennom e-post.
• Studentene bør ha mulighet til å sende anonyme tilbakemeldinger til forelesere og referansegruppe.
• Det må sørges for at klare tilbakemeldinger fra referansegruppene raskt følges opp, også tidlig i

gjeldende semester.
• Referansegrupperapporten skal underskrives av studentene som satt i referansegruppen.
• Alle rapporter legges ut på NTNU sine interne hjemmesider. Rapportene skal følge emnet, og alle

referansegruppepersoner skal få tilgang til all relevant informasjon om faget i det de velges.
• Alle rapportene bør følge en standardisert mal. Malen bør være tilgjengelig for tillitsmannsapparatet og

referansegruppepersoner.
• For å få tilgang til rapportene må man først inngå en avtale om å ikke spre informasjonen i rapportene.
• Foreslåtte tiltak fra referansegruppene skal følges opp, og det skal begrunnes skriftlig dersom instituttet

ikke velger å følge opp de gitte anbefalingene.
• NTNU må lage et system som straffer fagmiljøer som ikke følger opp sine forpliktelser, på linje med

dagens ordning med straff for forsinket sensur.
• NTNU må lage retningslinjer for hvordan avvik knyttet til pedagogisk svake forelesere skal håndteres.
• Studenter som har sittet i referansegrupper skal få en attest dersom de ber om det.

Studenttinget ber Arbeidsutvalget følge opp denne saken og holde Studenttinget orientert om fremdriften i dette 
arbeidet. Studenttinget ber Arbeidsutvalget fremme en egen sak om Læringsmiljøutvalgets funksjon ved 
NTNU.” 



Dissens til linje 6 
Sti-sak 45/19 Oppdatering av vedtak om referansegruppesystemet 
Tobias Røed 

Under innstillende møte i Arbeidsutvalget vedtok flertallet i AU å stryke «å prioritere» fra 
kulepunktet på linje 55-56. Punktet sier dermed som følger; «De studenttillitsvalgte burde følge opp 
arbeid med kvalitetssikring og referansegrupper ved sine respektive institutt og fakultet».  

Selv om oppfølging av referansegruppesystemet hovedsakelig er NTNU sitt ansvar mener jeg at man 
som tillitsvalgt har en naturlig rolle i å følge opp referansegruppene, ved at dette er en så viktig del 
av kvalitetssikringssystemet. Grunnet viktigheten av god oppfølging av referansegruppene mener jeg 
det er nødvendig å beholde punktet «å prioritere» for å poengtere sterkere at oppfølging av 
referansegrupper burde være en prioritet.   


	MØTEINNKALLING 10-19
	STi-sak 39 -19 Helsetilbud for internasjonale studenter
	STi-sak 40-19 Valg av studentrepresentant til FUS
	STi-sak 40-19 Vedlegg 20180204 Arbeidsinstruks FUS
	STi-sak 41-19 Valg av studentrepresentant til FUL
	STI-sak 41-19 Vedlegg 20180204 Arbeidsinstruks FUL
	STi-sak 42-19 Valg av studentrepresentanter til FUI
	STi-sak 42-19 Vedlegg 20180204 Arbeidsinstruks FUI
	STi-sak 43-19 - Praksis bryter med gratisprinsippet (1)
	STi-sak 43-19 - Praksis bryter medgratisprinsippet - vedlegg
	STi-sak 44-19 Endring av arbeidsinstruks for kontrollkomitéen
	STi-sak 44-19 Vedlegg - forslag til endringar
	STi-sak 45-19 Oppdatering av vedtak om referansegruppesystemet
	STi-sak 45-19 Vedlegg Referansegrupper og emneevaluering
	STi-sak 45-19 VedleggDissens - Oppdatering av vedtak om referansegruppesystemet - Tobias Røed 
	Dissens til linje 55
	Dissens til linje 55
	Sti-sak 45/19 Oppdatering av vedtak om referansegruppesystemet
	Sti-sak 45/19 Oppdatering av vedtak om referansegruppesystemet


