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Møtedato: 22.04.2019 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 11/20  Valg til Velferdstinget 
 
_______________________________________________________________________ 
Vedlegg 
Mandatet til Velferdstinget 
 
 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
STi – Studenttinget NTNU 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
AU - Arbeidsutvalg 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har fått delegert ansvar for oppfølging 1 
av studentvelferden fra Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH, Trondheim 2 
Juridiske Studenters Forening (TJ§F), Høgskolen Kristiania, Fagskolen Innlandet og 3 
BI Studentersamfunn (BIS). NTNU har 15 av de 19 representantene som sitter i VT. 4 
Det vil si at Studenttinget skal velge 15 representanter 5 
 6 
VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 7 
Trondheim (Sit), og jobber for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig 8 
måte. VT jobber også lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike 9 
eierorganene, og bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker 10 
vedrørende velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både 11 
høst og vår.  12 
 13 
Saksbehandlers vurdering 14 
Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 15 
Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 16 
benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 17 
semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i Sit, og de tas med 18 
på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene.  19 
 20 
VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 21 
betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 22 
for alle. 23 
 24 
Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse (leder og to nestledere) og tre AU-25 
medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 26 
velferd, bolig og idrett.  27 
 28 
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For å sikre representasjon på alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til 29 
15 faste representanter også velge 15 vara for perioden 2020/21. Vararepresentanter 30 
kan suppleres av Studenttingets AU ved behov. 31 

Arbeidsutvalgets innstilling 32 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 33 
 34 



Gjeldende fom 14.03.20  
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Mandat for 

VELFERDSTINGET 
 
 
Velferdstinget (VT) skal bestå av 19 representanter. 
  
Hver utdanningsinstitusjon tilknyttet Sit - studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim med minst 1000 semesterregistrerte studenter tildeles minst en representant hver. 
Antall semesterregistrerte studenter beregnes etter tall fra semesteret før Velferdstingets 
funksjonstid. 
  
Utdanningsinstitusjoner med mindre enn 1000 semesterregistrerte studenter samles i en 
valgforsamling. Valgforsamlingen tildeles minst en representant. Retningslinjer for 
gjennomføring av valgforsamlingen reguleres av eget reglement. 
  
Resterende representanter fordeles mellom utdanningsinstitusjonene og valgforsamlingen 
etter Saint-Lagües metode. 
  
Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin 
observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 
  
Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 
Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under 
forhandlingene om møtet skal lukkes. 
  
Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 
ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine 
vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette 
arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 
  
Ansvarsområde 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over 
studentvelferden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 
omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) sin studentrettede 
virksomhet. 
 
Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 
vararepresentanter til konsernstyret i Sit i tråd med "Lov om studentsamskipnader". 
  



Gjeldende fom 14.03.20  
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I saker som ikke kan kobles direkte opp mot Sits virksomhet, eller i saker der det er uklart om 
saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets deltagelse gjøres i 
samråd med eierorganene. 
 
Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 
hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik 
beslutning fattes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vedtatt av eierorgan:  
STi: 15.11.18 
BIS: 13.11.18 
DMMH-SP: 04.12.20 
TJSF: 12.11.18 
Fagskolen Innlandet: 13.02.20 
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Møtedato: 22.04.20 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 12/20 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 sivilingeniørutdanningen 12 
• Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 13 
• Gi tilråding om strukturen i utdanningen 14 
• Gi råd om etablering og nedlegging av program 15 
• I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 16 

programmene 17 
• Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 18 

sivilingeniørutdanningen 19 
• Forberede saker som skal behandles av Rektor 20 
• Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 21 

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
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 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 NTNUs 29 
kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 30 

• Føre tilsyn med at læringsmålene nås  31 
• Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 32 

kvalitetsforbedrende tiltak 33 
• Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  34 
• Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 35 

 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 01.07.2020 frem til 30.06.2021, og første halvdel av 43 
perioden vil representanten sitte sammen med Ingrid Folstad som sitter frem til 44 
31.12.2020. Representanten vil erstatte Inger Anna Helmersen som sitter fram til 45 
30.06.20. 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 
Vanligvis avholder sivilingeniørstudentene et allmøte hvor de kommer med en 56 
innstilling til Studenttinget. På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi befinner 57 
oss i vil det ikke bli gjennomført. Valg av representant vil derfor skje uten en 58 
innstilling fra allmøtet. 59 
 60 
Arbeidsutvalgets innstilling 61 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 62 



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 og 13 
bakgrunn. 14 

 15 

Arbeidsoppgaver:  16 

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

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 18 

sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 19 

høringssvar fra studentrådene som har sivilingeniørutdanning på høringer 20 

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 Studenttingsmøter 24 

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 
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