
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 06/20 

Dato: 03.09.20 Kl. 17.15 Møtested: Scandic Lerkendal 
Utsendt: 27.08.20 

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 25/20 STi-møte 05/20 
Ref-sak 26/20 AU-møte 06/20-13/20(ligger på nett) 
Ref-sak 27/20 AU-medlemmene refererer kort  
Ref-sak 28/20 Referat Styret 
Ref-sak 29/20 Referat fra Studentråd/allmøter  
Ref-sak 30/20 Referat fra Velferdstinget 
Ref-sak 31/20 Referat fra råd, verv og utvalg  
Ref-sak 32/20 Referat fra SP-DMMH 
Ref-sak 33/20 Referat fra NSO 
Ref-sak 34/20 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ref-sak 35/20 Referat fra DION 

STi-sak 13/20 Valg av delegater til NSOs landsmøte høsten 2020 
STi-sak 14/20 Valg av kontrollkomité for Studenttinget 
STi-sak 15/20 Oppnevning av studentrepresentanter til FUI 
STi-sak 16/20 Oppnevning av studentrepresentant til Klagenemda 
STi-sak 17/20 Oppnevning av studentrepresentant til Utdanningsutvalget 
STi-sak 18/20 Oppnevning av studentrepresentant til Læringsmiljøutvalget 
STi-sak 19/20 Oppnevning av studentrepresentanter til Utvalg for likestilling og 

mangfold 
STi-sak 20/20 Bruk av kommunikasjonskanaler til promotering av tilbud (lukket 

sak)

Eventuelt 
Møtekritikk 

mailto:sti@studenttinget.no


 

27.08.2020  
 

2 
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sti@studenttinget.no  
 
Åste Solheim Hagerup/s/     Kine Sørli /s/ 
Leder       Konsulent 
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27.08.2020 

Møtedato: 03.09.20 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 13/20  Valg av landsmøtedelegater til Norsk 
studentorganisasjon (NSO) 

_______________________________________________________________________ 

Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
LM - Landsmøte 
_______________________________________________________________________ 

Hensikt med saken 1 
Det skal velges 25 delegater og varadelegater til landsmøte til Norsk 2 
studentorganisasjon 31.oktober-1.november. 3 

4 
Bakgrunn for saken 5 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike 6 
studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler, blant annet Studenttinget 7 
NTNU. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 8 
rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker 9 
blant studentene, samt å representere sine medlemslag. 10 

11 
Saksbehandlers vurdering 12 
I tillegg til delegater til Landsmøtet skal det også velges et passende antall vara som 13 
må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler 14 
oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å 15 
stille. 16 

17 
Norsk Studentorganisasjon har vanligvis sitt landsmøte på våren. Denne våren fikk 18 
de ikke gjennomført møtet som planlagt på grunn av COVID-19. De har derfor satt 19 
opp et nytt landsmøte som skal avholdes 31.oktober-1.november. Studenttinget 20 
valgte i februar delegasjonen som egentlig skulle delta på landsmøtet i april. Siden 21 
de ikke fikk delta på det opprinnelige landsmøtet har de fått spørsmål om de ønsker 22 
å delta på høstens landsmøte. 13 av de opprinnelige delegatene vil være med på 23 
landsmøtet i oktober. 4 av varaene har også sagt at de vil være med. I tillegg har 1 24 
vara sagt at vedkommende kommer til å være tilstede under landsmøtet på grunn av 25 



 

  

 

2 
andre verv, men ønsker kun å stå som vara. Til sammen har 17 av de som ble valgt i 26 
vår sagt at de ønsker å være med på landsmøtet. 27 
 28 
Saksbehandler foreslår derfor at de 17 som ble valgt i vår, velges i en bolk. 29 
Resterende delegater velges under Studenttingsmøtet. Det skal velges 8 delegater, i 30 
tillegg kan det velges inntil 24 varaer. Studenttingets faste representanter har blitt 31 
orientert om foreslåtte prosess i en epost sendt 12.august og det kom ingen 32 
innvendinger mot forslaget. 33 
 34 
 35 
Følgende delegater ønsker å bli med på høstens landsmøte: 36 
Ingrid Folstad 37 
Tobias Røed 38 
Håkon Gravem Isaksen 39 
Markus G. Gaasholt 40 
Simon Løvdal 41 
Aslak Hollund 42 
Astrid Hilling 43 
Karoline Abildsnes 44 
Erik Solberg Finnes 45 
Karl Kristian Ladegård Lockert 46 
Jørgen Sunnvoll 47 
Ingeborg Reigstad 48 
 49 
Varaer som har takket ja og som rykker opp som delegat: 50 
Sigurd Harstad 51 
Monica Breivik 52 
Sigurd Solheim 53 
Ludvig Vollelv Thorsen 54 
 55 
Arbeidsutvalgets innstilling 56 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere vara 57 
om nødvendig. 58 
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Møtedato: 03.09.20 Saksbehandler: Kine Sørli  
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 14/20 Valg av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet  
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
KK – kontrollkomite 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken
I Studenttingets reglement står det at det skal være en kontrollkomité og at denne 1 
skal være Studenttingets kontrollorgan. Kontrollkomiteens arbeidsoppgaver er 2 
regulert fra en vedtatt arbeidsinstruks. Etter endringer i arbeidsinstruksen i 2019, ble 3 
det vedtatt at det skal velges to medlemmer for kalenderåret og et medlem for 4 
studieåret. Kontrollkomiteens medlemmer sitter frem til nye er valgt og avtroppende 5 
medlemmer har ansvar for erfaringsoverføring.  6 
 7 
Man trenger ikke være student ved NTNU for å være med i kontrollkomiteen, men 8 
man kan ikke være representant i Studenttinget eller NTNU-styret.   9 
 10 
Saksbehandlers vurdering 11 
Kontrollkomiteen skal være representert i alle møter i Studenttinget, samt møter i 12 
arbeidsutvalget hvor det fattes vedtak. Det er ikke nødvendig at alle tre deltar på alle 13 
møter, men det forventes at kontrollkomiteen avklarer og fordeler dette seg imellom. 14 
Medlemmene i komiteen må sette seg inn i STi sitt reglement og utfyllende regler, 15 
spesielt ved valg. De må også være tilgjengelige for AU og STi dersom det er spørsmål 16 
om tolking av disse. 17 
 18 
Det skal velges et medlem for kontrollkomiteen med funksjonstid på 1 år. I tillegg skal 19 
det også velges et medlem med funksjonstid på et halvt år for å komme i tråd med 20 
stillingsinstruks for kontrollkomiteen.  21 
 22 
Arbeidsutvalget sin innstilling 23 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 24 
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Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 
til 

Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 07.10.19 
 
 
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 og ett medlem velges ved 
separat valg på Studenttingets første møte på vårsemesteret. Det øvrige medlemmet velges på 
Studenttingets første møte på 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.  
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Møtedato: 03.09.20 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 15/20 Oppnevning av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 
Arbeidsinstruks for studentrepresentantene i 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 
FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 7 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 8 
som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 9 
strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 10 
 11 
Saksbehandlers vurdering 12 
Det skal velges tre representanter til FUI. Representantene må tilhøre 13 
ingeniørstudiene ved NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Representantene vil 14 
erstatte Emir Derouiche, Tom Andre Helvig og Jostein Furnes. De nyvalgte vil sitte 15 
med Hedda Dale. Alle studiebyene ved NTNU skal være representert og begge 16 
kjønn bør også være representert. Funksjonstiden for vervet er fra 03.09.20-17 
30.06.21. Vervet er honorert. 18 
 19 
Det skal arrangeres allmøte for ingeniørstudentene i Trondheim den 27.august hvor 20 
de vil innstille på kandidater. Innstillingen vil legges frem i forkant av 21 
Studenttingsmøtet.  22 
 23 

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


 

  

 

2 
Arbeidsutvalgets innstilling 1 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 2 



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 og 11 
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 angår 19 

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 når 26 

saker som angår ingeniørstudentene behandles. 27 
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Møtedato: 03.09.20 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 2 
 3 
STi-sak 16/20 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnda ved NTNU 4 
_______________________________________________________________________ 5 
 6 
 7 
Bakgrunn for saken 8 
I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 9 
følgende oppgaver:  10 

• Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 11 
uten å være opptatt som student  12 

• klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 13 
• klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 14 

osv 15 
 16 
I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 17 
lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 18 
 19 
 20 
Saksbehandlers vurdering 21 
Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med 22 
funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Valget av ny 23 
representant for perioden 01.07.20-30.06.21 ble utsatt på grunn av COVID-19 da 24 
nåværende representant kunne sitte i vervet frem til første møte i Studenttinget. Det 25 
skal nå velges en studentrepresentant med vara for funksjonstiden 03.09.20-26 
30.06.21. 27 
 28 
Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer 29 
forberedelse før hvert møte. Vervet er kompensert på timebasis. 30 
 31 
Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 32 
sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 33 
har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 34 
 35 
Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 36 
Vedtak: ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 37 
føringer for innstillingen.” 38 
 39 
 40 
Arbeidsutvalgets innstilling 41 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  42 



27.08.2020 

Møtedato: 03.09.20 Saksbehandler: Kine Sørli 
______________________________________________________________________
_ 

STi-sak 17/20 Oppnevning av studentrepresentant til Utdanningsutvalget 
______________________________________________________________________
_ 

Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU 

Forkortelser 
UB – Universitetsbiblioteket 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
______________________________________________________________________
_ 

Bakgrunn for saken 
Studenttinget har to studentrepresentanter i Det sentrale utdanningsutvalg (UU) ved 1 
NTNU. 2 

3 
4 

Utvalgets formål er:” Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og 5 
utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid 6 
skal bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig 7 
utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med 8 
høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle 9 
problemstillinger på fakultetsnivå.” 10 

11 
Rådet ledes av prorektor for utdanning, og er sammensatt av prodekaner for utdanning 12 
fra hvert fakultet, ledere av forvaltningsutvalgene (FUL, FUI og FUS), direktør fra 13 
universitetsbiblioteket, leder for Seksjon for universitetspedagogikk, Studiedirektør i tillegg 14 
til to studentrepresentanter. Utvalget møtes ca. én gang pr. måned og møtenes varighet 15 
ligger normalt på tre timer. 16 

17 
STi-sak 15/09 vedtok følgende stillingsinstruks for studentrepresentantene i 18 
Utdanningsutvalget: 19 

20 
Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU


 

  

 

2 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, og 22 
Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 23 
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 24 

 25 
Arbeidsoppgaver 26 

 27 
• Delta på Utdanningsutvalgets møter 28 
• Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir 29 

diskutert 30 
• Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 31 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 32 
• Delta på Studenttingets seminar 33 
• Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 34 
• Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 35 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og Forskningspolitisk 36 
nestleder en innføring i relevante saker i UU. 37 

 38 
Saksbehandlers vurdering 39 
Håkon Gravem Isaksen sitter nå i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som fagpolitisk 40 
ansvarlig sammen med A.Thiren Sriskantharajah som trer ut av stillingen 03.09.20. 41 
Vervets periode er fra 03.09.2020 til 30.06.2021. Perioden er forskjøvet da det valg av ny 42 
representant ikke lot seg gjøre i vår. 43 
 44 
Vervet er honorert. 45 
 46 
Representanten vil få en gjennomgang og innføring i saker som er aktuelle i 47 
Utdanningsutvalget av sittende representant. 48 
 49 
Studenttinget innstiller én fast representant og en vara til Utdanningsutvalget.  50 
 51 
Arbeidsutvalgets innstilling 52 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 53 



 
 

  
Møtedato: 03.09.20 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 18/20 Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
LMU – Læringsmiljøutvalget  
STi – Studenttinget 
AU-Arbeidsutvalget i Studenttinget  
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – mandat for LMU 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 2 
utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 3 
studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 4 
sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 5 
 6 
Studentene har fem studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder, i 7 
år er dette prorektor for utdanning. Nestleder er læringsmiljøansvarlig i 8 
arbeidsutvalget. De resterende studentene skal oppnevnes fra ledelsen i 9 
Studenttinget og fra lokalt studentdemokrati ved Ålesund og Gjøvik. 10 
 11 
Mandat for Læringsmiljøutvalget 12 
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 13 
skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 14 
bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  15 
 16 
Utvalget skal:  17 

1. Ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  18 
2. Delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  19 
3. Nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 20 

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  21 
4. Avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.» 22 

 23 
 24 
Saksbehandlers vurdering 25 
Studenttinget velger én representant med personlig vara for perioden 03.09.20-26 
30.06.21. 27 
 28 
 29 
Arbeidsutvalgets innstilling 30 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU


 

  

 

2 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  1 
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Møtedato: 03.09.20 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 19/20 Oppnevning av studentrepresentant til Utvalg for likestilling og 

mangfold ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold 
 
 
Forkortelser 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
For å fremme bedre likestilling og mer mangfold har rektor ved NTNU oppnevnt et 1 
utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget skal levere en politikk og handlingsplan for 2 
likestilling og mangfold som er forankret, forpliktende og retningsgivende for hele 3 
organisasjonen. 4 

Utvalg for likestilling og mangfold være pådriver og inspirator i arbeidet med 5 
likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved NTNU. Utvalgets skal bidra til et 6 
inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, 7 
språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, funksjonsevne og andre forhold. 8 

Utvalgets skal bidra med råd til universitetets ledelse på alle nivå om tiltak som kan 9 
bidra til bedre kjønnsbalanse og mangfold. Ansvaret for implementering og 10 
oppfølging av likestillings- og mangfoldsarbeidet på NTNU følger linjen. 11 

 12 
 13 
Saksbehandlers vurdering 14 
Det skal velges to studentrepresentanter og vara med funksjonstid 03.09.20 til 15 
30.06.21. Det oppfordres til at begge kjønn bør være representert. 16 
 17 
Arbeidsmengden er ca 4-5 møter i semesteret. Vervet er per dags dato ikke honorert. 18 
 19 
 20 
Saksbehandlers innstilling 21 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 22 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold
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