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Møtedato: 05.03.20 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 07/20 Supplering av vararepresentanter i Klagenemda 
_______________________________________________________________________ 
 
Relevant litteratur 
Mandat til Klagenemda 
 
Bakgrunn for saken
I mandatet for Klagenemda står det at komiteen håndterer blant annet følgende 1 
oppgaver:  2 

• Klager på avgjørelse om opptak av studenter. 3 
• Klager på avgjørelse om fritak for eksamen eller prøve. 4 
• Klager på avgjørelse om rett til å gå opp til eksamen. 5 
• Utestenging etter skikkethetsvurdering. 6 

 7 
I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 8 
lagdommerkompetanse i Klagenemda. 9 
 10 
Nemda har 4-5 møter i semesteret, og hvert møte varer i ca. 2 timer. Vervet er 11 
kompensert for møtetiden, samt forberedelsestid på 4-6 timer før hvert møte.  12 
 13 
Saksbehandlers vurdering 14 
Studenttinget NTNU velger studentmedlem med vara to ganger i året, slik at de har 15 
overlappende perioder. Det er personlig vara i nemda.  16 
 17 
Det skal suppleres to varaer til Klagenemda. Det ene vervet har funksjonstid frem til 18 
30.06.20 og vil være personlig vara for Siri Arnesen. Det andre vervet har funksjonstid 19 
frem til 31.12.20 og vil være personlig vara for Jostein Gjesdal. 20 
 21 
Arbeidsutvalgets innstilling 22 
Arbeidsutvalget innstiller ikke ved personvalg. 23 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Klagenemnda
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Møtedato: 05.03.2020 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 08/20 Supplering av varalisten til Studenttinget 

_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 1 
Ifølge studenttingets reglement paragraf 8 er det Studenttinget selv som supplerer 2 
varalisten. I henhold til valgreglementet kan man ha like mange varaer som faste 3 
representanter. Fra Trondheim skal det være 21 faste, fra Gjøvik 2 og fra Ålesund 2. 4 

5 
Etter høstens valg hadde vi til valgkretsen i Trondheim kun 8 vara, og etter at flere har 6 
trukket seg av ulike årsaker står det igjen totalt 24 representanter i Trondheim om man 7 
regner sammen faste og vara. Det er også kun én vara til valgkretsen i Gjøvik, så det kan 8 
med fordel også suppleres inn én vara fra Gjøvik. 9 

10 
Saksbehandlers vurdering 11 
Representantene må velges inn på rekkefølge. For å kunne være kandidat må navn 12 
meldes inn innen én uke før møtet der valget skal holdes. F 13 

14 
Valgkretsen til Trondheim kan velge inntil 16 varaer og for Gjøvik kan det velges inntil 2 15 
varaer. Varalisten til valgkrets Ålesund er fylt opp pr i dag. Funksjonstiden vil være frem til 16 
31.12.20. 17 

18 
Følgende kandidater stiller: 19 
Ragnhild Sødal Gjennestad 20 
Nils Christoffer Joys Røang21 
Erlend Brattgjerd Rennan
Gina Bjelland 

22 
23 

Alle kandidatene er fra Trondheim. Ingen kandidater har meldt seg fra Gjøvik. 24 
25 
26 

Arbeidsutvalgets innstilling 27 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 28 



27.02.2020 

Møtedato: 05.03.2020 Saksbehandler: Tobias Røed 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 09/20 Utenlandsopphold i kriserammede områder  
_______________________________________________________________________ 

Vedlegg 
Vedlegg 1 

Anbefalt lesning:  
Krise under utenlandsopphold NTNU 
Reiseinformasjon Kina  
Reiseinformasjon Chile 
Beredskapsplan for studenter i utlandet UiB 

Forkortelser 
KTH – Kungliga Tekniska Høgskulan   
DTU – Danmarks Tekniske Universitet  
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 
UiB – Universitetet i Bergen  
UD – Utenriksdepartementet  
_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 
Studenter som reiser på utveksling kan oppleve å befinne seg i et kriserammet 1 
område. Utenriksdepartementet oppfordrer alle som er på reise til å registrere hvor 2 
man reiser på UDs nettsider. NTNU følger UDs råd og anbefalinger omhandlende 3 
reise til og opphold ved ulike destinasjoner. NTNU har en egen nettside som heter 4 
«Krise under utenlandsopphold» (se anbefalt lesning). Nettsiden lister hva som 5 
anbefales å gjøre dersom en krise skulle oppstå. 6 

7 
I fjor høst fikk vi oppleve hvordan områder som rammes av en krise kan påvirke 8 
NTNU-studenter som er på utveksling i landet. Av uteksaminerte studenter mellom 9 
2015 og 2017 var det totale gjennomsnittet utvekslende studenter på 19 prosent 10 
(vedlegg 1). Antall utvekslingsstudenter i 2019 var på 20%. 9,9% på bachelornivå og 11 
33,4% på masternivå sett i forhold til uteksaminerte studenter. I NTNUs 12 
internasjonale handlingsplan for perioden 2018-2021 settes en målsetting om at 20 13 
prosent av bachelorstudentene og 40 prosent av masterstudentene skal ha et 14 
utenlandsopphold som del av graden. 15 

16 
NTNU har studenter som er på utveksling i land hvor det har brutt ut protester, 17 
demonstrasjoner og andre uroligheter. Disse urolighetene har vært av et så stort 18 
omfang at det har ført til stengte universitetslokaler. 19 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Krise+under+utenlandsopphold
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_kina/id2414833/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_chile/id2414751/
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Beredskapsplan-for-studenter-i-utlandet#1C


2 
20 

I Chile har det blitt innført unntakstilstand som følge av demonstrasjoner og 21 
voldsomme sammenstøt i oktober og november 2019. Demonstrasjonene har også 22 
funnet sted på universitetslokaler i Santiago hvor NTNU har utvekslingsstudenter. 23 

24 
Hongkong har vært preget av demonstrasjoner siden juni 2019. Protestene i 25 
Hongkong har også funnet sted på universitetslokaler hvor NTNU har 26 
utvekslingsstudenter. 27 

28 
I begge disse tilfellene har ikke studentene hatt anledning til å oppholde seg på 29 
Universitetet, hvilket har medført utfordringer rundt avleggelse av eksamen. Dette er 30 
nødvendig for å få avsluttende karakter i ulike emner og dermed godkjent 31 
utenlandsopphold. NTNU skal ha lagt til rette for at de rammede studentene skal ha 32 
fått avlagt eksamen på et senere tidspunkt. 33 

34 
Den 13. november 2019 gikk UiB, KTH (Sverige) og DTU (Danmark) ut og rådet sine 35 
utvekslingsstudenter til å reise hjem. Den 14. november kom UD med anbefalinger 36 
om å ikke oppholde seg i Hongkong. Reiseinformasjonen til UD understreket at 37 
situasjonen i byen kunne endre seg på kort varsel. Den 14. november 2019 38 
oppfordret NTNU sin ledelse sine utvekslingsstudenter til å reise hjem. Dette er 39 
første gang NTNU har aktivt gått ut og oppfordret studenter til å forlate landet de 40 
befinner seg på utveksling i. 41 

42 
Utenriksdepartementet fraråder ikke lenger norske borgere fra å oppholde seg i 43 
Hongkong, men oppfordrer til å utvise forsiktighet og ta nødvendige forholdsregler 44 
(se anbefalt lesning). UD har ikke frarådet reisende å oppholde seg i Chile, men 45 
oppfordrer også her til å utvise forsiktighet (se anbefalt lesning).  46 

47 
48 

Saksbehandlers vurdering 49 
Saksbehandler ser det nødvendig å oppdatere NTNU sin nettside som omhandler 50 
hva studenter anbefales å gjøre dersom man befinner seg på utveksling i et land som 51 
rammes av krise. Dette er ingen beredskapsplan, men en lite utfylt nettside som kort 52 
nevner hvem man burde kontakte, hvordan man skal gå frem og hvilken hjelp man 53 
kan forvente seg av NTNU. Nettsiden bør gjennomgå betydelige oppgraderinger slik 54 
at NTNU kan få på plass en ordentlig beredskapsplan for studenter i utlandet. 55 

56 
NTNU har gjennom internasjonal seksjon et ansvar for å ivareta alle studenter som 57 
er på utveksling fra institusjonen. Dette bør derfor komme tydelig frem i 58 
beredskapsplanen; hvem man kan kontakte dersom man befinner seg i en uheldig 59 
situasjon, en oversiktlig skissering av definerte ansvarsområder og en klargjøring av 60 
prosedyrene som foretas av NTNU og internasjonal seksjon når det oppstår kriser i 61 
utlandet. Kontaktinformasjonen til internasjonal seksjon sine ansvarspersoner bør 62 
være lett tilgjengelig på nettsiden, og det må være kort svartid fra internasjonal 63 
seksjon. 64 

65 



3 
Det er ønskelig med en tydeliggjøring av hva som er definert som en krise på NTNU 66 
sine nettsider. Hendelser som er definert som en krise i UiB sin beredskapsplan for 67 
studenter i utlandet (se anbefalt lesning): 68 

a) Død69 
b) Alvorlige ulykker eller alvorlig sykdom70 
c) Andre alvorlige hendelser som vold, savnede studenter, opptøyer,71 

terrorhandlinger, krigslignende tilstander, epidemier og naturkatastrofer72 
73 

NTNU har også et ansvar for å sikre at studenter som blir nødt til å forlate vertslandet 74 
de oppholder seg i, har muligheten til å få gjennomført eksamen. Avleggelse av 75 
eksamen er viktig for å sikre at studentene får godkjent utenlandsoppholdet sitt og 76 
dermed får støtte av lånekassen. Dette kan enten gjøres et annet sted i vertslandet, 77 
hos et nærliggende land, eller ved NTNU. Selv om det har blitt lagt opp til at 78 
utvekslingsstudentene har fått tatt eksamen på et senere tidspunkt, har 79 
informasjonsflyten rundt at dette blir tilrettelagt for vært dårlig. 80 

81 
82 

Arbeidsutvalgets innstilling 83 
Studenttinget mener: 84 

• NTNU må utarbeide og implementere en omfattende beredskapsplan for studenter85 
i utlandet, som også må revideres med jevne mellomrom.86 

• NTNU skal sørge for at tilstrekkelig informasjon om ansvarsområder og87 
håndteringsprosedyrer er lett tilgjengelig for studenter som befinner seg i et88 
område som rammes av krise.89 

• NTNU skal ha tilstrekkelig oversikt over situasjonen i land hvor de har utvekslende90 
studenter.91 

• NTNU skal holde løpende kontakt med studenter som befinner seg i kriserammede92 
land og sammen med studenten ta en vurdering på om det er forsvarlig at93 
studenten blir værende i landet.94 

• NTNU må sikre at studenter som ikke får avlagt eksamen som følge av en95 
krisesituasjon i vertslandet, får mulighet til å avlegge eksamen ved et nærliggende96 
universitet eller ved NTNU, uten større konsekvenser for studieprogresjonen.97 



Dissens til strykning   
STi-sak 09/20 Utenlandsopphold i kriserammede områder 
Tobias Røed 

Under innstillende møte i Arbeidsutvalget vedtok flertallet i AU å stryke 
vedtakspunktet: «NTNU skal ha anledning til å bevege seg bort fra UDs reiseråd i 
situasjoner hvor dette vurderes som nødvendig».  

Som saksbehandler i saken mener jeg dette er et viktig punkt som bør bli stående. 
NTNU skal ha anledning til å ta egne vurderinger sammen med studenten som er 
på utveksling uavhengig av Utenriksdepartementet sine reiseråd. Min opplevelse 
er at dette ikke ivaretas av de andre punktene, og bør derfor stå som et eget 
punkt.  
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Møtedato: 05.03.2020 Saksbehandler: Håkon G. Isaksen 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 10/20 Kveldsundervisning ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 

Vedlegg 
Vedlegg 1 – Tabelloversikt over emner med kveldsundervisning 

Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 
UA – Universtitetsavisa  
DTU – Danmarks tekniske universitet 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

Anbefalt lesning 
• Arbeidsmiljøloven § 10-4. (1)
• Universitetsavisa-Kveldsundervisning gir dårligere vilkår for læring
• Universitetsavisa-DTU innfører kveldsundervisning for å få bukt med

plassmangel
• SHoT 2018

_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 1 
2 

Som følge av arealmangel og fortetning på campus, benyttes kveldsundervisning i 3 
økende grad ved flere emner på NTNU. I både media, ledelsen ved NTNU og hos 4 
studentene har saken om kveldsundervisning fått stor oppmerksomhet. 5 

6 
Kveldsundervisning har blitt innført i stor skala ved DTU. Her forventes alle institutter 7 
å tilby minst ett kurs på kveldstid i tidsrommet fra klokken 18:00-22:00 i firetimers 8 
undervisningsmoduler. Ved DTU oppgis plassmangel som hovedårsak til den 9 
omfattende innføringen av kveldsundervisning på timeplanen. Plassmangelen er et 10 
resultat av renoveringsarbeid i flere av de store undervisningsarealene, men også at 11 
resterende lokaler er overfylt. Det er også forventet at studentmassen vil fortsette å 12 
øke og DTU har vurdert kveldsundervisning som en mer hensiktsmessig ressursbruk 13 
for å takle denne økningen fremfor bygging av nye arealer. Det har også blitt fastsatt 14 
en rekke kriterier som skal ligge til grunn for vurderingen av hvilke studieprogram 15 
som skal innføre kveldsundervisning og på hvilken måte dette gjennomføres. For 16 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/10/29/Kveldsundervisning-gir-d%C3%A5rligere-vilk%C3%A5r-for-l%C3%A6ring-20229640.ece
https://www.universitetsavisa.no/politikk/2019/10/02/DTU-innf%C3%B8rer-kveldsundervisning-for-%C3%A5-f%C3%A5-bukt-med-plassmangel-20024766.ece
https://www.universitetsavisa.no/politikk/2019/10/02/DTU-innf%C3%B8rer-kveldsundervisning-for-%C3%A5-f%C3%A5-bukt-med-plassmangel-20024766.ece
https://khrono.no/files/2018/09/05/SHOT%202018%20(1).pdf


 

  

 

2 
eksempel skal ikke nye studenter ha kveldsundervisning og en gruppe studenter som 17 
har kveldsundervisning skal ikke ha undervisning tidlig påfølgende dag.  18 
 19 
I en oversikt utarbeidet for UA i 2019 slår studieadministrasjonen fast at det er om lag 20 
50 emner ved NTNU som har en eller annen form for undervisning på kveldstid. 21 
Kveldstid er her definert som etter klokken 17:15. Den største forekomsten av 22 
kveldsundervisning finnes blant emner som foregår på campus Gløshaugen. Et stort 23 
bidrag til den opplevde arealmangelen og fortetningen som foregår på campus er 24 
flyttingen av ulike fagmiljøer til nye campusområder. Ved den planlagte 25 
campussamlingen for studiemiljøene i Trondheim, hvor blant annet Dragvollmiljøene 26 
skal flyttes ned til Gløshaugenområdet, vil enda flere studenter konsentreres på et 27 
allerede fortettet areal. Det er her prosjektert for en effektivisering av tilgjengelig 28 
areal, både gjennom ombygning av allerede eksisterende arealer og nybygg.  29 
 30 
Mange studenter har behov for å ha deltidsjobb ved siden av studiene for å kunne 31 
finansiere bolig, transport og levekostnader. Tall fra SHoT-undersøkelsen 2018 viser 32 
at så mange som 86 % av studentene har inntektsgivende arbeid ved siden av 33 
studiene. Videre viser tallene at så mange som 38% av studentene ville hatt 34 
problemer med å klare en uforutsett utgift på 5000 kr. Disse tallene sier oss at de 35 
fleste studenter har inntektsgivende arbeid ved siden av studiene og at en stor andel 36 
av studentene opplever en lav grad av økonomisk robusthet.  37 
 38 
Ansatte påvirkes også av undervisning på kveldstid. Vitenskapelig ansatte ved NTNU 39 
betraktes i dag som ansatte i særlig uavhengig stilling. Dette gjør at de per definisjon 40 
kan unntas enkelte forhold som omhandler krav om alminnelig arbeidstid. Denne 41 
ordningen har vært benyttet for å la den ansatte være mer fleksibel i disponeringen 42 
av sin tid slik at forskning, undervisning og publisering kan prioriteres og 43 
gjennomføres slik det er mest hensiktsmessig for den ansatte. Ansettelse inn i 44 
særskilt uavhengig stilling har senere blitt brukt av NTNU som grunnlag for at den 45 
ansatte også kan gjennomføre en større andel av sitt undervisningsarbeid på 46 
kveldstid.  47 
 48 
Arbeidsmiljøloven setter per i dag klare begrensninger for hva som kan betraktes 49 
som normal arbeidstid og er utarbeidet med hensikt å sikre arbeidstaker et forsvarlig 50 
arbeidsmiljø. Studentene omfattes per definisjon ikke av arbeidsmiljøloven, men en 51 
heltidsstudent regnes normalt som å skulle ha en arbeidsuke tilsvarende 40 timer. 52 
Dette er i tråd med bestemmelsene en finner i § 10-4. (1) i Lov om arbeidsmiljø, 53 
arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Her finner man at en alminnelig 54 
arbeidstid ikke må overstige 9 timer i løpet av 24 timer og totalt 40 timer i løpet av sju 55 
dager.  56 
 57 
Gjennomføringen av kveldsundervisning vil også være tett knyttet opp til 58 
støttefunksjonene og andre tilbud som er en del av aktiviteten på campus. Per i dag 59 
er mange støttefunksjoner, slik som IT-støtte, renhold og kantinetilbud, begrenset av 60 
åpningstider. Sit sine kantiner og kiosker stenger normalt mellom 16:00 og 17:30 og 61 
støttefunksjoner i regi av NTNU følger fastsatte kontortider og stenger mellom 15:00 62 
og 15:45. Bibliotekene ved de ulike campusene er normalt heller ikke betjent lengre 63 
enn til klokken 18:00, selv om studenter med adgangskort vil ha tilgang til arealene. 64 
Dette medfører at studenter og ansatte kan risikere å ikke ha tilgang til 65 
støttefunksjoner ved behov i forbindelse med kveldsundervisning. 66 



 

  

 

3 
Linjeforeninger og andre frivillighetsaktører benytter seg også i stor grad av både 67 
forelesningssaler og grupperom på NTNU sine campuser. I et notat som kartlegger 68 
linjeforeningenes behov går det frem at 62 foreninger aktivt benytter seg av 69 
grupperom fra NTNU og 48 foreninger aktivt benytter seg av forelesningssaler fra 70 
NTNU. Denne aktiviteten foregår både på dag- og kveldstid og arealene kan 71 
betraktes som nødvendige for foreningenes virksomhet. Ved en eventuell økning av 72 
kveldsundervisning vil en mulig arealkonflikt oppstå.  73 
 74 
Saksbehandlers vurdering 75 
 76 
Å tilrettelegge for et undervisningstilbud som går på bekostning av studentenes 77 
muligheter for deltakelse i studentfrivilligheten, muligheter for å bedrive 78 
fritidsaktiviteter, samt å kunne ha deltidsjobb for å finansiere bo- og levekostnader er 79 
svært lite hensiktsmessig. Dessuten vil også utbredt kveldsundervisning stå i fare for 80 
å påvirke utdanningskvaliteten negativt, da forelesere vil måtte arbeide langt utover 81 
alminnelig arbeidstid og støttefunksjoner som IT-hjelp og annet ikke vil være like 82 
tilgjengelige for å bistå studenter og forelesere ved behov.  83 
 84 
At studentfrivilligheten vil kunne komme i en arealkonflikt med undervisningsaktivitet 85 
som en følge av mer utbredt kveldsundervisning er også en alvorlig bekymring. 86 
Frivilligheten trekkes gjerne frem som en verdifull del av studenttilværelsen i 87 
Trondheim og å innskrenke deres mulighet til å benytte seg av arealer hos NTNU i 88 
sin virksomhet vil være uheldig. Både økonomiske og arealmessige hensyn gjør at 89 
linjeforeningene vil ha et behov for å benytte seg av arealer på NTNU sine campuser. 90 
Nærhet til sine studenter, samt muligheten for å samle sine studenter på campus i 91 
egnede arealer er svært viktig for at linjeforeningene skal kunne lykkes i sitt arbeid.  92 
 93 
Ved DTU har implementeringen av kveldsundervisning medført at støttefunksjoner 94 
som kantiner og laboratorier i større grad er åpne og tilgjengelige utover kvelden. 95 
Dette legger til rette for en mer aktiv campus, hvor studenter og ansatte samhandler 96 
og omgås også utover kvelden. Det fremheves også at gjennom å nedprioritere 97 
ressurser til kostbare byggeprosjekter kan DTU heller prioritere oppgradering av 98 
utstyr til både undervisning og laboratorier og på den måten avse større ressurser til 99 
bedringen av utdanningskvaliteten. I forbindelse med etter- og videreutdanning 100 
fremhever DTU også at arbeidstakere med jobb på dagtid vil ha tilgang til 101 
utdanningstilbud om kvelden utenfor deres normale arbeidstid og at dette kan være 102 
fordelaktig i arbeidet med å øke andelen som benytter seg av etter- og 103 
videreutdanningstilbudet. Det kan også tenkes at en slik ordning for etter- og 104 
videreutdanning vil påvirke utdanningskvaliteten positivt, ved at man i mindre grad 105 
blir avhengige av intensive samlingsbaserte kurstilbud. 106 
 107 
Studenter vil ha varierende behov ut fra sine individuelle forutsetninger, men 108 
mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter eller frivillighet kan generelt betraktes som et 109 
allmenngyldig behov. Studenter burde derav fritt kunne disponere sin tid, utenfor 110 
normal arbeidstid, for å kunne ivareta en best mulig livskvalitet og være i stand til å 111 
fungere på best mulig måte i studiene.   112 
 113 
Studentene dekkes ikke av arbeidsmiljøloven og kan derfor ikke sies å være 114 
underlagt en fastsatt alminnelig arbeidstid. Likevel er generell praksis ved NTNU å 115 
betrakte en fulltidsstudent som å ha en arbeidsmengde som skal tilsvare en vanlig 116 



4 
arbeidsuke på rundt 40 timer. På et prinsipielt grunnlag vil det derfor være rom for å 117 
betrakte en student som en arbeidstaker underlagt bestemmelser om alminnelig 118 
arbeidstid. En student som har første undervisning for dagen fra 08:15 og avslutter 119 
undervisning 20:00 vil ha en arbeidsdag på nærmere 12 timer, som klart strider med 120 
§ 10-4. (1) i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).121 

122 
Videre står også mange studenter i en sårbar økonomisk situasjon under sin 123 
utdanning og muligheter for å kunne ta lønnet arbeid er essensielle for at disse skal 124 
kunne ivareta sin økonomiske robusthet. Utgifter til bolig, transport og annet utgjør 125 
betydelige summer som mange studenter ser seg nødt til å finansiere gjennom 126 
lønnet arbeid ved siden av studiene. Kveldsundervisning vil klart påvirke studenters 127 
mulighet til å ta arbeid ved siden av studiene og dermed også deres økonomiske 128 
robusthet. 129 

130 
Ansatte opplever også at undervisning på kveldstid er utfordrende, både med tanke 131 
på studentenes forutsetninger og egen arbeidstid. Det har vært uttrykt misnøye blant 132 
ansatte om at deres ansettelse i særlig uavhengig stilling brukes for å rettferdiggjøre 133 
utvidet arbeidstid i forbindelse med innføringen av kveldsundervisning. Det har også 134 
vært uttrykt at dersom NTNU i stor grad benytter seg av bestemmelsene rundt særlig 135 
uavhengig stilling for å hjemle arbeid med kveldsundervisning vil ansatte føle et 136 
behov for å trekke fagforeninger inn i arbeidet mot slik praksis. 137 

138 
NTNU burde også gå inn for at kveldsundervisning ikke er en god nok løsning på 139 
problematikken rundt fortetning og arealmangel på campus. Her burde særlig arbeid 140 
med timeplanlegging og arbeid med å øke mengden egnede undervisningsareal 141 
heller prioriteres som løsninger. Dette vil også være viktig som en del av 142 
beslutningsgrunnlaget for hvordan den fremtidige campusen på Gløshaugen vil måtte 143 
fungere og hvilke behov den skal dekke. 144 

145 
146 

Arbeidsutvalgets innstilling 147 
148 

Studenttinget NTNU mener… 149 
150 

•       At kveldsundervisning, med de konsekvensene det innebærer, medfører en stor151 
belastning for både studenter og ansatte og må derav unngås. 152 
•       At NTNU må legge undervisning til arealer som har egnede fasiliteter for den153 
aktuelle typen læringsaktivitet 154 
•       NTNU må styrke koordineringen av timeplanlegging, som et middel for å unngå155 
kveldsundervisning. 156 
•       NTNU må anerkjenne studenters og ansattes behov med tanke på normal157 
arbeidstid og legge til rette for at undervisningsaktivitet foregår innenfor normal 158 
arbeidstid. 159 
•       NTNU må anerkjenne konsekvensene utbredt kveldsundervisning vil ha for både160 
studentfrivilligheten og studentenes økonomiske situasjon knyttet til deltidsarbeid. 161 
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STi-sak 11/20 Oppnevning av studentrepresentanter til 

rekrutteringsprosess for ansettelse av prorektor for 
utdanning  

 
_______________________________________________________________________ 
 
Begreper: 
Åremål: en tidsbegrenset arbeidskontrakt som sier noe om hvor lenge personen skal 
være ansatt i en stilling. Vanlig åremål på NTNU er fire år. 
 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi - Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Tidligere prorektor for utdanning, Anne Borg, ble 16.12.19 ansatt som rektor ved 2 
NTNU frem til 2025. Som et resultat av dette må NTNU ansette en ny prorektor for 3 
utdanning. Denne personen vil få samme åremålsperiode som sittende rektor.  4 
 5 
Prorektor for utdanning har et særlig ansvar for utdanning ved NTNU og skal ivareta 6 
strategisk utvikling og kvalitet innenfor utdanningsområdet. Dette betyr at dette 7 
personene skal ha hyppig kontakt med studenter og være orientert om studentenes 8 
læringsmiljø og studiekvalitet. Under prorektor for utdanning ligger avdeling for 9 
utdanningskvalitet, avdeling for studieadministrasjon og avdeling for studenttjenester.  10 
 11 
I sammenheng med ansettelsen skal det settes ned et utvalg som delta i 12 
rekrutteringsprosessen og innstillingen til ny prorektor for utdanning. Utvalget skal 13 
bestå av rektor, Anne Borg, en representant fra NTNU-styret, Nils Kristian Nakstad, 14 
to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter. Arbeidsmengden vil variere 15 
avhengig av hvor mange kvalifiserte søker som stiller, og arbeidet vil i hovedsak 16 
bestå av flere intervjurunder, samt en innstilling som sendes til styret som i sin tur 17 
ansetter ny prorektor for utdanning. Arbeidet vil pågå frem mot sommeren og det er 18 
tenkt at ansettelsen vil skje på styremøtet 18.06.20.  19 
 20 
Studenttinget har blitt bedt om å oppnevne en kvinne og en mann til utvalget.  21 



27.02.2020 2 
2 

Saksbehandlers vurdering 22 
Studentene som velges til disse vervene bør være tydelig og tidlig ute med hvilke 23 
kvaliteter studentene ønsker fra en prorektor for utdanning. Dette er spesielt viktig 24 
knyttet til denne stillingen fordi personene vil ha svært mye kontakt med studentene 25 
og ha ansvar for viktige studentsaker. 26 

27 
Det er ønskelig at kandidatene har gjort en grundig vurdering over hvor mye tid de 28 
har til rådighet for dette vervet. Arbeidet vil være intensivt, foregå i kontortiden og 29 
kommer til å trekke ut i eksamensperioden, noe kandidatene bør ta til etterretning. 30 
Alle studenter ved NTNU har mulighet til å stille, men det er ønskelig at kandidatene 31 
har tidligere erfaring fra studentdemokratiet, er kjent med rektoratets roller og 32 
funksjoner og de interne prosessene på NTNU. 33 

34 
Arbeidsutvalgets innstilling 35 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 36 
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