
 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 
Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
2 etg 
«Gamle Fysikk» 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 
Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 
Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 
 

 

MØTEINNKALLING TIL  
Studenttingsmøte 05/20 

Dato: 30.04.20 Kl. 17.00 Møtested: Zoom (lenke sendes separat) 
Utsendt: 23.04.20 

 
Til:  Arbeidsutvalget 
  Studenttingsrepresentanter med vara 
  Faste observatører 
 
Kopi til: Styret NTNU 
 Administrasjonen NTNU 
  Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
  Studenter i utvalg og tillitsverv 
  Studentmedia 

Saksliste: 
Ref-sak 24/20 Referat fra STi-møte 04/20 
O-sak 02/20  Orienteringer fra arbeidsutvalget og styrerepresentantene 
 
STi-sak 11/20 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 
 
   Eventuelt 

Møtekritikk 
 
Dersom du ikke kan møte, MÅ du melde fra til Studenttinget på e-post 
sti@studenttinget.no  
 
Åste Solheim Hagerup/s/     Kine Sørli /s/ 
Leder       Konsulent 

mailto:sti@studenttinget.no
mailto:sti@studenttinget.no


 
  
Møtedato: 30.04.2019 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 
To av disse er velferdsutvalgslederne i henholdsvis Gjøvik og Ålesund. Det vil si at 5 
Studenttinget skal velge 15 representanter 6 
 7 
VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 8 
Trondheim (Sit), og jobber for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig 9 
måte. VT jobber også lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike 10 
eierorganene, og bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker 11 
vedrørende velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både 12 
høst og vår.  13 
 14 
Saksbehandlers vurdering 15 
Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 16 
Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 17 
benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 18 
semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i Sit, og de tas med 19 
på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene.  20 
 21 
VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 22 
betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 23 
for alle. 24 
 25 
Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse (leder og to nestledere) og tre AU-26 
medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 27 
velferd, bolig og idrett.  28 



23.04.2020 2 
2 

29 

Under Studenttingsmøtet 22.april ble det valgt 8 av totalt 15 kandidater til Velferdstinget. 30 
Det må derfor avholdes et suppleringsvalg for å sørge for et fulltallig Velferdsting neste 31 
periode. Det skal velges 7 faste representanter i denne omgang. Velferdstinget skal 32 
avholde konstituerende møte den 5.mai kl. 16.15. Det er en fordel at kandidatene som 33 
stiller har anledning til å delta på dette møtet. 34 

35 
For å sikre representasjon på alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til 36 
tilsammen 15 faste representanter også velge inntil 15 vara for perioden 2020/21. 37 
Vararepresentanter kan suppleres av Studenttingets AU ved behov. 38 

Alle som er student ved NTNU kan stille. Det er ingen bestemmelser på hvor mange som 39 
kan stille fra de ulike studiebyene NTNU tilhører. 40 

Arbeidsutvalgets innstilling 41 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 42 

43 



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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