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Bakgrunn for saken
Som følge av en økende studentmasse i Trondheim har plassmangelen i idrettsanlegg ved 1 

NTNU blitt en økende utfordring de siste 15 årene. Interessen for aktivitet blir større, men 2 

også viktigere for studentenes helse, både psykisk og fysisk. NTNUI sier i dag nei til over 3 

tusen studenter som ønsker å delta i organisert idrett, hvorav flere hundre sies nei til på 4 

grunn av mangel på hallflater. I tillegg til aktiviteten til NTNUI er det også mange 5 

linjeforeninger og andre studentorganisasjoner som ønsker å organisere mindre idrettslag 6 

som trenger tid i hall. Gjennom Campusprosjektet til NTNU har det også dukket opp 7 

spesifikke utfordringer tilknyttet idrettsbygget på Dragvoll og med idrettsanlegget i 8 

Høgskoledalen. 9 

 10 

Trondheimsmodellen 11 

Trondheimsmodellen for studentidrett er samarbeidsformen mellom NTNU, NTNUI og Sit, 12 

som definerer hvordan det skal tilrettelegges for studentenes idretts- og aktivitetstilbud. 13 

NTNU har det overordnede ansvaret for forvaltning og utvikling av arealer som stilles til 14 

https://www.sit.no/sites/default/files/styresaker/2020-06-03%2008_30_00/styresak%2052b%20-%202020%2C%20erstatning%20for%20idrettsbygg%20i%20ny%20campus.pdf
https://www.sit.no/sites/default/files/styresaker/2020-05-14%2008_30_00/styresak%2046b%20-%202020%2C%20beslutning%20modeller%20for%20dragvoll%20idrettsbygg_v2.pdf
http://dimp.nsd.uib.no/DBHRapport/servlet/DIMPEnkelLeveringFileDownload?fileid=132410
https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf
https://www.sit.no/sites/default/files/Sit%20%E2%80%93Utredninger%20for%20studentvelferd%20og%20frivillighet%20i%20ny%20campus_1.pdf
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-02583-3
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-02583-3
https://studenthelse.no/forskning


 

 

disposisjon til studentenes idretts- og treningsformål i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Sit 15 

skal disponere idrettsarealene til NTNU slik at de i størst mulig grad benyttes til idrettslig 16 

aktivitet, samt sørge for den tekniske driften av disse arealene. Studentidrettslaget tilknyttet 17 

NTNU, NTNUI, skal aktivisere flest mulig av NTNU sine studenter i aktivitet. 18 
 19 

Anlegg 20 

Idrettsanleggene som eies, eller disponeres av Sit i dag er idrettsbygget på Dragvoll, 21 

idrettsbygget på Gløshaugen og idrettsanlegget i Høgskoledalen. Det eldste av disse 22 

anleggene er idrettsanlegget i Høgskoledalen, GIP. GIP ble etablert av NTNUI i 1951, 23 

da studentene på eget initiativ etablerte en fylling i dalen. Dette anlegget ble senest 24 

oppgradert i 2011, da det ble byttet fra grus- til kunstgressbane, etablert 25 

volleyballbaner og en asfaltert basketballbane i dalen. Denne oppgraderingen ble 26 

finansiert av NTNUI og Sit, med likt tilskudd fra begge parter.  27 

 28 

Det eldste idrettsbygget er Idrettsbygget på Gløshaugen som ble ferdigstilt i 1966, med 29 

NTNU som byggherre og eneste finansielle drivkraft for utbyggingen. Bygget ble 30 

rehabilitert og oppgradert i 2006 og 2019, begge gangene finansiert av Sit. 31 

Idrettsbygget på Dragvoll er det nyeste idrettsbygget, og ble bygget i 1998 av Sit, mens 32 

NTNU stod for tomt. Sit har i dag fri stasjon på idrettsbyggene, mens NTNUI betaler 33 

for drift av GIP. 34 

 35 

Helgasetr er et nybygg som gir tilskudd for NTNUI med en hallflate for enkelte av våre 36 

grupper, en mindre løpebane, samt en klatrevegg. Sit har lagt stor vekt på bredere 37 

treningsarealer som skal brukes til treningssenter.  38 

 39 

Campusprosjektet 40 

Vi har identifisert to større utfordringer med campussammenslåing som kan redusere 41 

tilbudet betraktelig hvis det ikke gjøres noe med. NTNU ønsker på sikt å trekke seg ut av 42 

Dragvollområdet, noe som gjør det aktuelt for Sit å flytte fristasjon fra Dragvoll til andre 43 

bygg, som Helgasetr. For Sit er det lite økonomisk gunstig å drifte bygget uten fristasjon, i 44 

tillegg til at de trenger en ny leietaker i undervisningsområdene på idrettsbygget som NTNU 45 

leier i dag. Disse to momentene vil gjøre det om lag 15 millioner kroner dyrere per år å 46 

drifte Idrettsbygget på Dragvoll for Sit. En slik økning i utgifter vil, etter all sannsynlighet, 47 

gå utover treningsavgiften til Sit idrett eller gjøre at Sit ønsker å avhende sitt tilbud på 48 

Dragvoll. Sit har hittil i prosjekteringsfasen sagt at de ønsker å se på muligheter for å 49 

avhende Dragvoll, enten gjennom å leie halltid andre steder, eller gjennom å bygge nytt 50 

idrettsbygg (Styresak B 52/2020). Sit har gjort en utredning på vegne av NTNU og 51 

identifisert ulike tomter der det kan bygges nytt idrettsbygg. Alternativ 1, SP Andersens veg 52 

23, er det klart beste alternativet. Dette har allerede også blitt diskutert med NTNU og 53 

Campusprosjektet, og partene har virket positive. Tomten er svært sentral og står i godt 54 

samsvar til Campusprosjektet, som søker å samle studentene rundt Gløshaugen. 55 

 56 

Den andre utfordringen vi har identifisert er anlegget i Høgskoledalen. Anleggets fremtid er 57 

usikker på grunn av støttefylling som skal støtte utbyggingen på Gløshaugenplatået, 58 

planlagt gjennom Campusprosjektet. Anlegget er svært slitt, og NTNUI har problemer med 59 



 

 

å finne støtte til oppgradering av dalen på grunn av anleggets usikkerhet i fremtiden. Etter 60 

tilbakemeldinger fra Statsbygg har det kommet frem at det nok mest sannsynlig ikke skal 61 

fylles rundt fotballbanen, men kun oppe ved volleyballbanene i denne delen av prosjektet, 62 

men at man på sikt vil måtte fylle ved fotballbanen også.  63 

 64 

aktivCampus 65 

Gjennom SHoT undersøkelsen har det kommer fram at studenter med psykososiale 66 

helseproblemer er stadig økende på NTNU og andre universiteter. Færre enn en av fire 67 

gutter og færre enn en av fem jenter møter anbefalte minimumskrav for aktivitet i løpet av 68 

uka. dette skjer til tross for at fysisk aktivitet har svært mange helsebringende effekter. Det 69 

er for eksempel en tydelig negativ korrelasjon med mentale helseproblemer og økende 70 

fysisk aktivitet - jo mer du trener jo bedre psykisk helse har du. Derfor er det enda viktigere 71 

enn før å tilrettelegge for aktivitet på campus. aktivCampus handler om å tenke nytt om 72 

fysisk aktivitet for å senke terskelen for å være aktiv og sunn som student. Det er økende 73 

grunnlag for å si at jevnlig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk helse, samt bedre 74 

akademiske prestasjoner. Som et tiltak har vi arrangert en innsatsuke i 2019 og 2020 - i 75 

2020 hadde vi 2500 studenter på arrangementer som strakk seg over ti dager.  76 

 77 

 78 

Saksbehandlers vurdering 79 

NTNUI mener at Campusprosjektet skal ivareta studentidrett og aktivitet på  80 

best mulig måte. Vi mener at NTNUs plan om å utvikle campus skal inkludere  81 

mest mulig tiltak for å bedre studenthelse og velferd. Da trenger NTNUI,  82 

linjeforeningslagene og studentorganisasjoner at det tilrettelegges for idretts  83 

areal som studentene kan disponere. Vi mener også at det er universitetets  84 

ansvar å ta vare på studentenes helse på best mulig måte. Både psykososial  85 

helse, og fysisk helse er utrolig viktig for studentenes velvære i studiehverdagen. Vi mener 86 

at NTNUI gjør en veldig viktig jobb for å få studenter i aktivitet, og at det er enda mer 87 

potensiale og hente.  88 

 89 

Vi ønsker at NTNU skal tenke langsiktig når de fyller Høgskoledalen ved første runde, og 90 

dermed fylle slik at vi kan oppgradere banen. Det vil si og også fylle for en eventuell videre 91 

utbygging senere, slik at banebredden kan økes. Hvis all fyllingen gjøres med en gang kan 92 

vi sikre banens fremtid i flere år, og med det kvaliteten på uteidrett som fotball, rumpeldunk 93 

og lacross, samt tusenvis av studenter og andre innbyggere i Trondheim. Dette forslaget 94 

vil også kommunen støtte grunnet anleggets verdi som høykvalitets byrom.   95 

 96 

Idrettsanlegget i Høgskoledalen har blitt planlagt oppgradert mange ganger og det finnes 97 

mye konkrete tilbud til en oppgradering av dagens anlegg. Det store usikkerhetsmomentet 98 

i denne oppgraderingen vil være tilknyttet selve fyllingen. En oppgradering av 99 

kunstgressdekket, herunder avhending av det gamle dekket og grunnarbeid i tillegg til 100 

innkjøp og montering av nytt dekke vil koste ca. 4.6 millioner kroner. Etableringen av en 101 

treningspark, som kan demonteres i forbindelse med UKA, vil være ca. 1.5 millioner kroner. 102 

I tillegg kan man utvide prosjektet med etablering av løpebane rundt fotballbanen, 103 

opprustning av utendørs basketballbane, eller lignende, som er mindre kostnader og mer 104 



 

 

avhengig av plass, deriblant om det blir etablert en fylling utover det Statsbygg har 105 

identifisert som nåværende krav for prosjektet. Prosjektet vil kunne finansieres opp mot 106 

50% gjennom spillemidler (Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet), 107 

de resterende ca. 3 millionene kan delvis finansieres av NTNUI ved behov. 108 

Driftskostnadene til anlegget er i dag på ca. 200 000 kroner årlig. For et større anlegg vil 109 

dette økes noe, og NTNUI har et sterkt ønske om tilskudd til drift av anlegget i fremtiden.  110 

 111 

Et idrettsbygg i SP Andersens veg vil tilrettelegge for en stor økning i aktiviteten til 112 

studentene på NTNU. Kostnaden for å bygge et idrettsbygg med to hallflater (4 500 kvm) 113 

er på rundt 200 millioner kroner, kostnaden for drift er anslått til å være rundt 4 millioner 114 

kroner i året for et slikt bygg (Styresak B 46/2020). Kostnadsrammen for fri stasjon per år 115 

er dermed ca. halvparten av det Sit har i på Dragvoll idrettsbygg i dag. Det er mulig å få 116 

spillemidler på inntil 18.75 millioner kroner (Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett 117 

og fysisk aktivitet) og momskompensasjon på inntil 25% av totalbeløpet for bygging av 118 

anlegget. Totalt ser man da en investeringsramme på ca. 135 millioner kroner. Videre vil 119 

en avhending av idrettsbygget på Dragvoll kunne gi en egenkapital som kan bidra til å 120 

finansiere anleggets bygging. Driften av idrettsbygget på ca. 4 millioner kroner årlig vil 121 

kunne gjøres ved en kombinasjon av fristasjon fra NTNU til Sit, kommunalt tilskudd og 122 

tilskudd fra de idrettslagene som vil bruke anlegget, herunder NTNUI. 123 

 124 

Vi ønsker å ha med oss NTNU i ryggen når vi engasjert går inn for å gjøre 125 

Campusprosjektet til et inkluderende, helsefremmende og aktivt prosjekt, der fokuset skal 126 

ligge på å gjøre campus levende og energifylt. Det ville vært en campus vi kunne vært 127 

stolte av. aktivCampus er foreløpig ikke knyttet til noen konkret arealplan der vi kan si med 128 

særlig stor sikkerhet hvor mye midler som skal til. Eksempler på god arealbruk kan være 129 

at småarealer innendørs legges med parkett slik at man kan danse eller drive egentrening, 130 

skatepark knyttet sammen med gode sykkel/skateveier rundt på campus eller 131 

bordtennisbord. Det er vanskelig for NTNUI å komme med en kostnadsberegning akkurat 132 

nå, og vi vil heller argumentere for at utformingen av uterom må skje i samspill med NTNUI, 133 

Sit, frivilligheten og studentene. Midlene Statsbygg allerede er forpliktet til å bruke må 134 

brukes best mulig på tiltak som faktisk bidrar til en aktiv og inkluderende campus. Her er 135 

det selvfølgelig viktig at NTNUI, Sti og andre samarbeider og er tydelige og konkrete på 136 

hva studentene ønsker seg underveis i prosjektet. 137 

 138 

 139 

 140 

Arbeidsutvalgets innstilling 141 

Studenttinget NTNU mener at 142 

- NTNU skal regulere for nytt idrettsbygg i SP. Andersens veg 23 143 

- NTNU skal etablere en fylling i Høgskoledalen som også dekker dagens fotballbane 144 

i starten av byggingen i campusprosjektet 145 

- NTNU skal tilbakestille alle idrettsarealer som berøres av campusprosjektet til minst 146 

den standarden anlegget hadde før prosjektstart 147 

- NTNU skal gjennom campusprosjektet arbeide for en aktiv campus som 148 

tilrettelegger for lavterskel aktivitet 149 
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Prosjektbeskrivelse  

aktivCampus 2020 

 
 

 

Bakgrunn 

aktivCampus handler om å tenke nytt om fysisk aktivitet for å senke terskelen for å være aktiv og sunn 

som student. Det er økende grunnlag for å si at jevnlig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk 

helse, samt bedre akademiske prestasjoner. Gjennom en innsatsuke, opplysning om fordeler med 

jevnlig fysisk aktivitet og tilrettelegging for å være aktiv på campus på dagtid, vil kampanjen kunne 

bidra til at flere får oppleve disse fordelene.  

 

Hovedmål 

Gjøre fysisk aktivitet til en naturlig del av hverdagen som student! 

 

Delmål KPI - Hvordan se at vi har lykkes 

Rekruttere flere studenter til 

studentidretten og samskipnaden 

• Medlemstall i deltakende grupper 

• Andel av NTNUs studenter som er medlem i 

samskipnaden 

Deltakelse av studenter på aktiviteter 

under uken 

• Antall påmeldte til arrangementer 

• Antall som har trykket skal på Facebook-

arrangementer 

Informere studenter om fordeler med 

fysisk aktivitet 

• Antall reaches på Facebook  

• Antall studenter på foredrag 

Styrke studentidrettens plass på 

studiestedet 

• Tiltak som er satt i gang av samarbeidspartnere 

som et resultat av aktivCampus 
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Hva er aktivCampus? 

Kampanjens fire elementer 

 

Innsatsuke 
I uke 35, 2020, skal det arrangeres en innsatsuke med fokus på å fremme fordeler med fysisk aktivitet 

og vise Trondheims studenter hvilke muligheter de har for å holde seg fysisk aktive mens de studerer. 

Undergrupper i NTNUI skal gjennom ulike aktiviteter vise fram og la studenter prøve sin idrett. Dette 

kan bidra positivt med tanke på rekruttering til gruppene, men også være med på å skape nye 

relasjoner på tvers av gruppene og dermed styrke grunnlaget for videre samarbeid. Dette vil også være 

arenaer hvor studenter kan bygge nye bekjentskap seg imellom. 

  

Sommerleker for linjeforeningene (Sintef-lekene) 

Under innsatsuken skal det også arrangeres sammenlagtkonkurranse mellom linjeforeningene på 

NTNU. Gjennom ulike konkurranser kan studenter samle poeng til sin linjeforening i kampen om å bli 

Linjemestere. Ved å engasjere linjeforeningene kan vi nå direkte ut til nye studenter ved NTNUI, blant 

annet ved å legge en flyer i reklameposene som linjeforeningene deler ut til alle nye studenter ved 

studiestart og gjennom deres SoMe-kanaler.  

  

Opplysning om fordeler med jevnlig fysisk aktivitet 
En stor del av folkehelsekampanjen er å spre kunnskap om fordeler med jevnlig fysisk aktivitet. Dette 

skal vi gjøre gjennom en kampanje på sosiale medier, samt holde en konferanse. For å skape større 

reliabilitet til prosjektet og materialet som deles, skal forskere ved NTNU engasjeres til å spre sin 

kunnskap gjennom våre kanaler.  Dette vil også kunne bidra positivt inn i samarbeid med andre aktører 

og sponsorer.  

  

Tilrettelegging for fysisk aktivitet på campus 
Gjennom aktivCampus ønsker vi å påvirke politisk inn mot campusutviklingen ved å skaffe relevante 

partnere for å skape et bedre rammeverk for aktivitet ved universitet og høyskoler. Dermed sikre at 

fremtidens campus blir sporty og aktive Campus.  
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Organisering 
Ledelse av prosjektet 
Prosjektet blir ledet av en intern prosjektgruppe bestående av 5 medlemmer av NTNUI. Denne 

gruppen har ansvar for å planlegge og koordinere aktivitetene under aktivCampus-uken. Sit, 

Velferdstinget og NTNU skal bistå med midler, kunnskap om campus, samt kommunikasjon- og 

promoteringsarbeid.  

 

Intern prosjektgruppe 

Navn Kontaktinformasjon 

Ida Tomine Glomsaker ida.tomine.glomsaker@ntnui.no 

Eirik Søreide Hansen eirik.hansen@ntnui.no 

Ingrid Bøe ingrid.boe@ntnui.no 

Monja Lien Jakobsen monja.jakobsen@ntnui.no 

Simon Sætre Borchgrevink simon.borchgrevink@ntnui.no 

 

Eksterne samarbeidspartnere 

Navn Org.  Kontaktinformasjon 

Eirik Palm Hunnestad Sit idrett eirik.palm.hunnestad@sit.no  

Sindre K. Alvsvåg Sit råd sindre.kristian.alvsvag@sit.no 

Bjørg Danielsen NTNU bjorg.danielsen@ntnu.no 

Eirik Søreide Hansen VT idrett@velferdstinget.no 
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Arbeidskraft 
 

NTNUI 

Det er i hovedsak gruppene i NTNUI som skal stå for aktiviteten under uken. En suksessfaktor er da å 

finne engasjerte og motiverte personer i gruppene. 

 

NTNU 

Universitetet er en viktig økonomisk støtte for prosjektet. Prosjektgruppen har tett dialog med 

kommunikasjonsavdelingen for å gjøre arrangementet synlig og for å få inkludert ledelse ved 

universitetet. aktivCampus skal på nettsiden om studiestart. Kommunikasjonsavdelingen bidrar med 

tillatelser (I foran Hovedbygget og tillatelser ved campusene) og hyrer fotograf under uken.  

 

Sit 

Samskipnaden åpner treningssentrene sine for alle denne uken. De sender instruktører til forelesninger 

for å holde aktivPauser og avholder gruppetimer ute under uken. Sit Råd kan bidra med kurs ved flere 

av campusene. Sit Kafé fikser tema i kantinene og stiller i sprekt tøy under uken. I tillegg kan de 

samarbeide med NTNUI Dans om å få til en flashmob i de store kantinene. Kommunikasjonsavdelingen 

bidrar med å gjøre uken synlig i sosiale medier. 

 

Velferdstinget 

Velferdstinget er i hovedsak en økonomisk støtte til prosjektet. De bidrar med kommunikasjon inn mot 

Sit og mot linjeforeninger og andre studentorganisasjoner. 

 

SINTEF 

SINTEF er i utgangspunktet en økonomisk sponsor for SINTEF-lekene. De bidrar med arbeidskraft 

under lekene om nødvendig, og de kan stille med lag.  
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Promotering 

Ingen aktiviteter kan gjennomføres uten deltakere, og promotering er derfor veldig viktig når vi skal 

arrangere aktivCampus. Ved å bruke våre egne, og våre samarbeidspartnere, sine promoteringskanaler 

kan vi nå ut til flere tusen studenter med vårt budskap og informasjon om aktivitetene. Det kommer i 

tillegg til å bli trykket opp flyere, bordryttere, plakater, roll-ups og bannere. NTNUI-flagg skal også vaie 

i vinden på Elgeseter bro og en I i NTNUIs farger skal settes ved siden av NTNU-bokstavene foran 

Hovedbygget på Gløshaugen. Ved studiestart arrangeres det flere arrangementer for nye studenter, 

som f.eks. immatrikuleringer og idrettskavalkaden. Vi kommer til å bruke disse arrangementene til å 

promotere aktivCampus. Det skal ikke være noen tvil om at det er aktivCampus i uke 35. (Se 

promoteringsplan (eget dokument) for detaljer) 

 

Prosjektets betydning 

Samfunnsansvar 

NTNUI er Norges største idrettslag og har mulighet til å påvirke samfunnet i stor grad. Det kan vi gjøre 

direkte gjennom aktiviteter og sosiale medier, men også indirekte ved politisk arbeid. Det er vårt ansvar 

å bruke denne muligheten, og gjøre det vi kan for å legge litt rette for at flere opplever fordelene av å 

være fysisk aktiv i vår studieby. aktivCampus-prosjektet er en av flere måter vi kan vise at vi tar vårt 

samfunnsansvar på alvor.  

 

Det er kjent at det skjer et stort frafall fra idretten i årene på videregående skole. Vi som 

studentidrettslag kan gjennom våre tilbud bidra til å forhindre at studenter mister kontakten med 

idretten og slutter å være fysisk aktive når de begynner å studere. Vi skal være et bindeledd mellom 

barneidretten og voksenidretten. aktivCampus kan sees på som en døråpner for tidligere idrettsutøvere 

som ønsker å prøve en ny form for aktivitet, men også for de som ikke har deltatt i organisert idrett 

tidligere. Gjennom lavterskel aktiviteter ønsker vi å nå ut til alle studenter, uansett idrettsbakgrunn.  

 

Å være fysisk aktiv, både alene og sammen med andre, kan også ha en innvirkning på den psykiske 

helsen. Undersøkelser viser at ⅓ av studentene kjenner på ensomhet. aktivCampus-uken kan spille en 

viktig rolle i å forebygge ensomhet gjennom å legge til rette for flere sosiale møteplasser med lav 

terskel. Det er kjent at å være i fysisk aktivitet sammen med andre er en utmerket arena å bli kjent med 

andre på.   
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Dersom vi klarer å få flere studenter i fysisk aktivitet under studietiden øker sannsynligheten for at disse 

også vil fortsette å være fysisk aktive videre i livet. Vi vet at fysisk aktivitet reduserer sjansen for bl.a. 

livsstilssykdommer og psykiske lidelser. I det lange løp kan derfor flere aktive studenter redusere antall 

personer med livsstilssykdommer og psykiske lidelser, samt samfunnskostnader knyttet til dette.  

 

Knytte sterkere bånd til universitetet/høyskolen og studentskipnaden 

Prosjektet vil ikke bare ha betydning for den fysiske og psykiske helsen til deltakerne, men også til 

studentidrettslaget som arrangerer kampanjen. 

  

For det første kan prosjektet være med på å knytte sterkere bånd til både universitetet og til 

studentskipnaden. Nettverket man bygger gjennom et slikt prosjekt kan også være betydningsfullt for 

samarbeid i andre sammenhenger. Ikke minst kan idrettslaget få en større og viktigere plass på campus 

ved å stå i spissen for aktivCampus. For det andre kan det å etablere fysisk aktivitet som en verdi rundt 

på studiestedene gjennom prosjekter som aktivCampus på sikt ha en positiv effekt på støtte til 

studentidretten.  

  

Rekruttering 

Prosjektet vil også kunne ulike bidra positivt inn mot rekruttering. aktivCampus-uken er en fantastisk 

mulighet for grupper i idrettslaget til å vise seg fram og promotere sin idrett. Dette gjelder spesielt de 

mindre gruppene som i utgangspunktet sliter med rekruttering. 

  

Samhold og tilhørighet 

Å arrangere arrangementer på tvers av undergruppene kan være med på å skape større samhold i 

idrettslaget gjennom å skape nye relasjoner på tvers av gruppene. Noe som gir et godt grunnlag for 

videre samarbeid. I NTNUI har vi et prosjekt som vi kaller Ett NTNUI. Prosjektet bygget på tanken om 

at vi er ett idrettslag, ikke flere små. Tanken gjenspeiles i hvordan vi organiserer arbeidet under 

aktivCampus. Det å jobbe sammen på et slikt prosjekt kan også bidra til å øke følelsen av tilhørighet til 

eget idrettslag. Noe som på sikt kan skape ildsjeler og flere initiativtakere. 

 

Økonomi 

Prosjektets økonomi er i hovedsak basert på eksterne midler. Se eget dokument.  



7 

Fremdriftsplan 

 

Fase Milepæl Dato 

Konseptfase 

 
1 Prosjektstart 09.03.20 

2 Workshop 1 16.03.20 

Planleggingsfase 

 
3 Workshop 2 

Workshop 3 

Workshop 4 

Workshop 5 

Workshop 6 

Workshop 7 

Workshop 8 

Workshop 9 

Workshop 10 

Workshop 11 

Workshop 12 

23.03.20 

30.03.20 

13.04.20 

20.04.20 

27.04.20 

04.05.20 

11.05.20 

18.05.20 

25.05.20 

01.06.20 

08.06.20 

4 Ferdigstille promoteringsplan 24.03.20 

5 Ta kontakt med gruppene 

Påminne gruppene 

Bekrefte deltakelse fra grupper 

31.03.20 

15.04.20 

19.04.20 

6 Statusoppdatering til andre campus  31.03.20 

7 Avklare samarbeid med VT, Sit, SINTEF og NTNU 

Kontakte linjeforeninger 

01.05.20 

8 Ferdigstille plan B 01.07.20 

9 Revidert budsjett 01.08.20 

Gjennomføringsfase 

 
10 Bestille promoteringsmateriell 15.06.20 

 
11 Publisere ferdigstilt ukeplan 01.08.20 

 
12 Gjennomføre aktiviteter Uke 35 

Evaluering 

  
Evaluering av uken Uke 36/37 

 



 

29.10.2020  

 

 
  

Møtedato: 05.11.2020 Saksbehandler: Håkon G. Isaksen 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 31/20 Klima- og miljøetikk i utdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
tekst 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ex. Phil – Examen philosophicum 
 
Anbefalt lesning 

• EXPH0100 - Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 

• EXPH0200 - Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 

• EXPH0300 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 

• EXPH0400 - Examen philosophicum for medisin og helsefag 

• EXPH0500 - Examen philosophicum for økonomi 

• NTNU - Examen philosophicum 

• NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023 

• SMF3082 - Bærekraft og anvendt etikk 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Klima, miljø og bærekraft er tema som vies mye oppmerksomhet i samfunnet. I både 1 

politikk og dagliglivet vekker spørsmål om bærekraftig utvikling, samt klima og miljø, 2 

stort engasjement hos brede lag av befolkningen. NTNU vil, gjennom sitt 3 

samfunnsmandat, måtte ta stilling til utviklingen og bevegelsene i samfunnet de skal 4 

bidra inn mot, både nasjonalt og internasjonalt. 5 

 6 

NTNU setter et tydelig fokus på bærekraft, også spesifikt klima og miljø, gjennom sine 7 

fire tematiske satsningsområder for perioden 2014-2023. Det fremkommer her en 8 

tydelig forskningsprofil tilknyttet miljø og klima, samt at utdanningene ved NTNU skal 9 

bidra til bærekraftig utvikling og innsikt i klima- og miljøhensyn. Videre er også NTNU 10 

innstilt på å innføre en mer klima- og miljøvennlig virksomhet i sin organisasjon, hvor 11 

klimaavtrykk i forbindelser med transport, drift, avfallshåndtering, energiforbruk med 12 

flere skal reduseres.  13 

 14 

Studenter som utdanner seg ved NTNU skal også tilegne seg kompetanser innenfor 15 

bærekraftig utvikling, samt i klima- og miljøspørsmål. Det er ønskelig fra ledelsen ved 16 

NTNU at kandidatene de sender ut i samfunnet har den innsikten og kunnskapen som 17 

https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0100/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0200/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0300/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0400/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0500/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/exphil
https://www.ntnu.no/forskning/satsingsomraader
https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF3082/2019#tab=omEmnet
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kreves for å kunne være ressurser i arbeidet for en bærekraftig fremtid, uavhengig av 18 

studieretning eller fagmiljø. I noen utdanninger og emner er bærekraft, samt klima- og 19 

miljøspørsmål tydelig definert i emnebeskrivelsen og i utdanningens fagprofil. I andre 20 

emner og utdanninger finner en ikke alltid en like tydelig kobling mellom 21 

emnebeskrivelsen og fagprofilen mot klima- og miljøspørsmål. I arbeidet med å sette 22 

bærekraft, samt klima- og miljøspørsmål tydelig opp mot fagprofiler og utdanning har 23 

det blitt diskutert å fastsette læringsmål for alle emner og studieprogram som spesifikt 24 

omhandler bærekraft, klima og miljø. Dette har møtt motstand på både fakultetsnivå 25 

og hos de lokale fagmiljøene. De ansatte opplever at en slik innføring gjort ovenfra og 26 

ned som overstyrende og lite hensiktsmessig. 27 

 28 

Noe av det viktigste i forbindelse med bærekraft, klima- og miljøspørsmål er de etiske 29 

vurderingene som skal tas som en del av arbeidet mot en bedre fremtid. Etiske 30 

dilemma og arbeid med disse kommer til å prege avgjørelser i både privat- og offentlig 31 

sektor når samfunnet skal omstille seg for kommende utfordringer. Hvordan en 32 

avgjørelse som tas kan påvirke sosiale, økonomiske og miljømessige forhold blir nok 33 

en sentral problemstilling våre kandidater må ta stilling til i fremtidens arbeidsliv. 34 

 35 

Examen philosophicum (Ex. Phil.) er emner som skal gi studenter innsikt i kjennetegn 36 

for vitenskapelig kunnskap, utviklingen av vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, moralsk 37 

og etisk innsikt knyttet til vitenskapelig virksomhet, samt forskeres og høyere 38 

utdannings samfunnsansvar. Dette fremgår klart fra emnets beskrivelse på NTNUs 39 

nettsider, se anbefalt lesning. I de områdespesifikke variantemnenes 40 

læringsutbyttebeskrivelser finner en også at studenten skal ha «…kunnskap om ulike 41 

teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur.». Denne formuleringen er 42 

gjennomgående i alle fem varianter av Ex. Phil. og kommer i tillegg til andre, mer 43 

områdespesifikke, læringsutbyttebeskrivelser. 44 

 45 

Saksbehandlers vurdering 46 

At vitenskapen og høyere utdanning må bidra til håndteringene av vår tids store 47 

utfordringer, da særlig i utviklingen av bærekraftige samfunn, er selvsagt. Knyttet til 48 

bærekraftig utvikling og klima- og miljøspørsmål finner man også mange etiske 49 

vurderinger. Hvis NTNU har ambisjoner om å utdanne godt kvalifiserte kandidater må 50 

disse ha en utdanning som tar høyde for de etiske problemstillingene samfunnet står 51 

ovenfor på veien mot et bærekraftig samfunn. Saksbehandler ønsker et fokus på 52 

hvordan etiske problemstillingene skal gjøres kjent for studentene på en mest mulig 53 

hensiktsmessig måte, og hvordan utdanningen ved NTNU kan skape kandidater med 54 

kompetanse innen feltet. Det er klart at bærekraft, samt klima- og miljøspørsmål, har 55 

langt flere dimensjoner enn bare de etiske, men saksbehandler vurderer det dithen at 56 

et større fokus på relevant og dagsaktuell etikkundervisning er tiltrengt i utdanningen.  57 

 58 

Saksbehandler ser for seg tre ulike modeller for hvordan klima- og miljøetiske 59 

tematikker kan integreres i utdanningen på NTNU. Et mål i dette må også være at alle 60 

studenter, uavhengig av fagretning, skal ha tilgang på undervisning som omfatter 61 

relevante problemstillinger i tilknytning til sitt fagfelt. En tydelig målsetning for NTNU 62 

må være å utdanne kandidater som ikke bare vet noe om etiske problemstillinger 63 

knyttet til klima, miljø og bærekraft, men som også evner å operasjonalisere disse for 64 

å kunne utfordre samfunnet og arbeidslivet etter endt utdanning.  65 

 66 
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En modell vil være å inkludere disse tematikkene i de allerede eksisterende Ex. Phil 67 

emnene. I en slik modell vil man nødvendigvis ikke måtte gjøre større endringer i 68 

studieplaner og studieprogram, da Ex. Phil allerede ligger inne som et emne for de 69 

fleste studenter. En vil her i hovedsak måtte gjøre endringer i emneplanen og 70 

læringsutbyttebeskrivelsene for de ulike Ex. Phil variantene. De ulike variantene åpner 71 

også for en viss grad av tilpasning til hvordan en best kan inkludere relevant tematikk 72 

rundt klima- og miljøetikk inn mot de ulike fagretningene og fagområdene. 73 

 74 

En annen modell vil være å inkludere tematikken i de allerede eksisterende 75 

fagspesifikke emnene. Dette vil kreve en betydelig gjennomgang av den allerede 76 

eksisterende emne- og studieprogramporteføljen ved NTNU for å sikre at ulike 77 

utdanninger tilbyr tilpassede, men likeverdige utdanningstilbud med tanke på klima- og 78 

miljøetikk. Her vil det også ligge et stort ansvar på de enkelte emneansvarlige og 79 

studieprogramledere i å utarbeide måter en kan integrere klima- og miljøetikk på en 80 

hensiktsmessig måte, uten for mye gjentagende og overlappende undervisning. Det er 81 

også selvsagt enkelte emner eller typer emner som kanskje heller ikke egner seg for 82 

et særskilt fokus på bærekraft eller klima- og miljøetikk. Dette kan for eksempel være 83 

metodefag eller ferdighetsøvende fag. 84 

 85 

En siste modell vil være å opprette egne emner som har særlig fokus på bærekraft, 86 

samt klima- og miljøetiske perspektiver, satt i sammenheng med studentenes fagprofil. 87 

Dette vil nok også måtte medføre en betydelig gjennomgang av eksisterende emne- 88 

og studieprogramportefølje, men da heller for å skape rom for opprettelsen av nye 89 

emner og å finne ut hvordan disse best kan plasseres inn i utdanningsløpene. Ved 90 

opprettelsen av nye emner må en også vurdere hvorvidt emner bør gjøres 91 

obligatoriske eller valgbare, og i hvilken grad det kan være hensiktsmessig å tilby de 92 

samme emnene til en større studentgruppe innenfor samme fagområde, men på tvers 93 

av ulike studieprogrammer. 94 

 95 

Den etiske dimensjonen i Ex. Phil. fagene kan legge til rette for at problemstillinger 96 

rundt klima- og miljøetikk og bærekraft burde vies tid i disse emnene. Dette kan også 97 

sees i sammenheng med hvordan slike problemstillinger burde gjøres godt kjent for 98 

alle studenter ved NTNU, da Ex. Phil. er utbredt på tvers av utdanningene. Siden det 99 

har vært uttrykt motstand hos enkelte fagmiljøer og fakultet mot krav om å inkludere 100 

egne læringsmål i emner og studieprogram som spesifikt omhandler bærekraft, klima 101 

og miljø, kan et større fokus i Ex. Phil emnene bidra til at flere studenter gjøres kjent 102 

med problemstillinger og perspektiver innen disse temaene. Den faglige tilhørigheten 103 

for de vitenskapelig ansatte som underviser Ex. Phil. kan også være fordelaktig om 104 

undervisningen skal ha et særlig fokus på etikk. Ikke alle lokale fagmiljø har 105 

nødvendigvis like stor interesse for eller kompetanse på etikk som disiplin, men dette 106 

foreligger mer tydelig for de ansatte med tilknytning til Ex. Phil. 107 

 108 

Det er likevel også slik at Ex. Phil har slitt med å finne et faglig tematisk innhold tilpasset 109 

de ulike fagområdene som oppleves relevant og bidrar konstruktivt i utdanningen for 110 

studentene. Det har nylig vært en stor gjennomgang av Ex. Phil og dette har resultert 111 

i omstruktureringer i selve undervisningen og de tema som undervises for å forsøke å 112 

etablere bedre samsvar mellom Ex. Phil og de ulike fagretningene. Etter denne 113 

omstruktureringen kan man stille spørsmål ved om man nå kan finne plass til 114 

bærekrafts-, klima- og miljøetiske spørsmål og fortsatt bevare den nærmere 115 

tilknytningen man ønsker til fagområdet. Ex.Phil er fortsatt også strukturert som et 116 
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emne som gir 7,5 studiepoeng og dette innebærer begrensninger i hvor mye pensum 117 

og undervisning man har plass til, og følgelig hvilket innhold som skal få innpass i 118 

pensumet og undervisningen.  119 

 120 

Dette er nok også en problemstilling som gjør seg gjeldende om man betrakter 121 

muligheten for å inkludere klima- og miljøetikk i de eksisterende fagspesifikke emnene. 122 

Mange av disse emnene er allerede godt etablert og har blitt undervist kontinuerlig 123 

over lang tid og har sterke tradisjoner for både undervisningsmetodikk og for hvilke 124 

temaer som undervises. De inngår også i etablerte studieplaner og skal bidra til å 125 

oppfylle læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene de er en del av. Mange 126 

ansatte føler nok også et sterkt eierskap til emner de har undervist over lang tid, og 127 

kan følgelig oppleve en overstyring av hvilken tematikk som skal undervises som lite 128 

ønskelig.  129 

 130 

Saksbehandler vurderer det fortsatt som at å inkludere klima- og miljøetikk i de allerede 131 

eksisterende fagspesifikke emnene kan være hensiktsmessig. Det vil på den ene siden 132 

måtte medføre at emneansvarlige og undervisere foretar en kritisk gjennomgang av 133 

de tema som skal undervises i emnene. Mange emner på NTNU har også allerede en 134 

viss grad av tilknytning til bærekraft, klima og miljø, selv om dette kanskje ikke er gjort 135 

eksplisitt rede for eller operasjonalisert i forhold til FNs bærekraftsmål. På den andre 136 

siden vil man ved å inkludere klima- og miljøetikk tydeligere i eksisterende 137 

fagspesifikke emner kanskje oppnå en mer gjennomgående forståelse av tematikkene 138 

som integrerte deler av utdanningen studentene får. Saksbehandler tror det er viktig 139 

at etiske problemstillinger knyttet til klima, miljø og bærekraft oppleves som integrerte 140 

deler av utdanningen som helhet, heller enn å bli et slags målstyringspunkt som skal 141 

hukes av for. 142 

 143 

Det kan også tenkes at det vil være hensiktsmessig å inkludere klima- og miljøetikk i 144 

utdanningen ved å opprette egne emner, utover de som finnes i dag. Saksbehandler 145 

mener at å opprette nye og egne emner vil legge et godt grunnlag for å kunne dekke 146 

tematikken på en god og grundig måte ved at man får bygget det opp fra grunnen av. 147 

Dette vil kanskje gjøre tilpasningen til ulike fagområder lettere og mer strukturert.  148 

 149 

Et eksempel på et eget emne er SMF3082 – Bærekraft og anvendt etikk som 150 

undervises på Gjøvik under Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Her er 151 

fokuset på bærekraftig forretningsvirksomhet som skapes gjennom bidrag til god 152 

økonomisk, miljømessig og sosial utvikling. Dette inkluderer forståelse av 153 

grunnleggende etikkteori og forretningsetikk. Dette er altså et relevant eksempel på 154 

hvordan man har operasjonalisert bærekraftig utvikling, samt klima- og miljøetiske 155 

spørsmål tett opp mot en allerede eksisterende fagprofil.  156 

 157 

Det er likevel også utfordringer med å opprette egne emner som skal inn i eksisterende 158 

studieprogram. Hvis man har til hensikt å sørge for at flest mulig studenter får innsikt i 159 

klima- og miljøetiske problemstillinger må man også gjøre seg en vurdering om disse 160 

nye emnene skal være obligatoriske eller valgbare. Saksbehandler anser det som 161 

problematisk å skulle tilføre studieprogrammene ved NTNU nye obligatoriske emner. 162 

Studentenes valgfrihet innen egen utdanning er et viktig prinsipp, samt at noen 163 

studieprogrammer allerede har en etablert struktur med fastsatte emner som man 164 

eventuelt da måtte flytte på eller fjerne fra utdanningsplanen. Saksbehandler anser det 165 
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som mest hensiktsmessig å opprette valgbare emner, selv om dette vil kunne medføre 166 

at få eller ingen studenter velger de aktuelle emnene.  167 

 168 

Saksbehandlers innstilling 169 

Studenttinget diskuterer følgende spørsmål: 170 

 171 

• Burde utdanningen ved NTNU inkludere klima- og miljøetikk i større grad?  172 

o Hvis ja, hvorfor?   173 

o Hvis nei, hvorfor ikke?  174 

• Hvordan kan NTNU på best mulig måte inkludere klima- og miljøetikk i 175 

utdanningen?  176 

o Hvilken av de tre forslagene i sakspapiret høres mest hensiktsmessig ut 177 

for dere?  178 

o Har dere andre forslag? 179 

• Er det enkelte studieprogram eller fagretninger som ikke behøver klima- og 180 

miljøetikk i utdanningen? 181 

• Hva bør være NTNU sin rolle med tanke på klima- og miljøetiske spørsmål i 182 

samfunnet? 183 



 

29.10.2020  
 

 
  

Møtedato: 05.11.20 Saksbehandler: Åste Hagerup 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 32/20 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. Denne gangen har det ikke vært arrangert allmøte for 40 
sivilingeniørutdanningene, slik at hele valget vil skje under Studenttingsmøtet. 41 
 42 
Representanten vil sitte fra 01.01.2021 frem til 31.12.2021, og første halvdel av 43 
perioden vil representanten sitte sammen med Anders Bendiksen som sitter frem til 44 
30.06.2020. Representanten vil erstatte Ingrid Folstad som sitter fram til 31.12.2020. 45 
 46 
Vervet er honorert. 47 
 48 
SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 49 
som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 50 
Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 51 
av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 52 
representanten som stedfortreder.  53 
 54 
 55 
Arbeidsutvalgets innstilling 56 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 57 



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 



 

 
29.10.2020  

 

 
  
Møtedato: 05.11.20 Saksbehandler: Åste Hagerup 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 33/20 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 
Lektorutdanningen for realfag avholdte allmøte den 21.oktober og fremmet følgende 13 
kandidat: 14 
Sander Høyland 15 
 16 
Vervet er honorert. 17 
 18 
Representanten vil sitte fra 01.01.2021 frem til 31.12.2021, og første halvdel av 19 
perioden vil representanten sitte sammen med Roar Høiby Brakstad, som sitter frem 20 
til 30.06.21. Representanten vil erstatte Rolf Klokkerengen som sitter fram til 21 
31.12.2019. 22 
 23 

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 
Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 24 
representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 25 
 26 
Arbeidsutvalgets innstilling 27 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 28 
 29 



Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 
 2 
Arbeidsinstruks for FUL-representantene  3 
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 og 14 
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 Studenttingsmøter 20 

når saker som angår lektorstudentene behandles. 21 
- Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte og 22 

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike 23 
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 



Allmøte for studenter ved lektorutdanningen på Gløshaugen 
(MLREAL) 

 

Onsdag 21.10.2020 kl 16 i S2 

1. Godkjenning av saksliste 
Godkjent 
 
 

2. Godkjenning av ordstyrer og referent 
Godkjent 
 
 

3. Orientering om saker som har blitt jobbet med siden sist 
Gjennomført 
 

4. Åpen runde for studenter å komme med innspill 
Innspill fra studentene:  
- Eksamen og eksamensdatoer (kom seint i år, fysisk/hjemmeeksamen?) 
- Bedre samarbeid mellom Gløshaugen og ILU 
- Få retninger som har hatt fysisk oppmøte av 1.klasse 
- Søppelbøtte på identitetsarealet 
 

5. Appell for kandidater som stiller til LTV 
Gjennomført 
 

6. Valg av FUL-representant 
Kun en som stilte, Sander Høyland. Innstilt etter akklamasjon. 
 

7. Møtet hevet kl 17. 



 

29.10.2020  
 

 
  

Møtedato: 05.11.20 Saksbehandler: Åste Hagerup 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 34/20 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 
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 to representanter til FUI. Den ene representanten må tilhøre 13 
ingeniørstudiene ved NTNU i Trondheim Representanten vil erstatte Hedda Dale. 14 
Den andre representantene må tilhøre NTNU i Ålesund og vil erstatte Tom André 15 
Helvig. Alle studiebyene ved NTNU skal være representert i utvalget og begge kjønn 16 
bør også være representert. Funksjonstiden for vervet er fra 01.01.21-31.12.21. 17 
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


Ny arbeidsinstruks per 22.10.2020 1 

 2 
Arbeidsinstruks for FUI-representantene 3 
 4 
Studentrepresentantene i FUI skal ivareta ingeniørstudentene sine interesser i 5 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen. Det sitter fire studentrepresentanter i 6 
FUI hvorav to har studiested Trondheim, en har studiested Ålesund og en har 7 
studiested Gjøvik. Representanten fra Gjøvik samt en representant fra Trondheim blir 8 
valgt på våren og innehar stillingen for et studieår. Andre representanten fra 9 
Trondheim samt representanten fra Ålesund blir valgt på høsten og innehar stillingen 10 
for et kalenderår. Representantene jobber sammen og tilstreber å møte digitalt 11 
sammen med konsulenten hver 14 dag.. Representantene er selv ansvarlig for å 12 
fordele arbeidsoppgaver ut ifra studiested, studiesituasjon og timeplan. 13 
 14 
Arbeidsoppgaver: 15 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUI. 16 
- Representere ingeniørstudentenes meninger i FUI både under og utenom 17 

møtene. 18 
- Arrangere formøter med studentrådet for ingeniørutdanningen (SR-ING) sine 19 

medlemmer i egen studieby. 20 
- Delta på Studenttingsmøter/Studentparlamentsmøter når saker som angår 21 

ingeniørstudentene behandles. 22 
- Ta initiativ i saker som opptar ingeniørstudentene. 23 
- Strekke seg til å delta på Studenttingsseminar og studentrådsseminar. 24 
- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 25 
- Være ledere for SR-ING. 26 
- Arrangere allmøte for SR-ING i Trondheim, Gjøvik og Ålesund ved valg av nye 27 

representanter. 28 
I tillegg er det ønskelig at en av representantene fra Trondheim deltar på: 29 
- Formøter til universitetsstyret, formøter til utdanningsutvalget og FTV-forum 30 

når saker som angår ingeniørstudentene behandles. 31 
 32 



 

29.10.2020  

 

 
  

Møtedato: 05.11.20 Saksbehandler: Åste Hagerup 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 35/20 Valg av studentrepresentant til Klagenemda 
_______________________________________________________________________ 
 
Relevant litteratur 
Mandat til Klagenemda 

 
Bakgrunn for saken
I mandatet for Klagenemnda 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 Den sentrale 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 

Vervet har funksjonstid fra 01.01.2021 til 31.12.2021. Første halvdel av perioden vil 18 

representanten sitte sammen med Siri Arnesen. Representanten vil erstatte Jostein 19 

Gjesdal som har funksjonstid fram til 31.12.2020.  20 

 21 

Rektor har gitt retningslinjer om at studentene skal være representert med en 22 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentmassen. Studenttinget 23 

vedtok i STi-sak 54/04 å se bort i fra den føringen.  24 

 25 

Arbeidsutvalgets innstilling 26 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 27 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Klagenemnda


 

  

 
 
 
Møtedato: 05.11.20      Saksbehandler: Åste Hagerup 
 

 
STi-sak 36/20  Valg av studentrepresentant til LMU 
 

 
Forkortelser  
LMU – Læringsmiljøutvalget 
 
Relevant litteratur 
Mandat til LMU 
 

 
Bakgrunn for saken 
Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt 
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens §4-3 punkt 1 og 2. 
Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og 
ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.  
 
Begrepet læringsmiljø definerer læringsmiljøutvalgets arbeidsområde. Begrepet 
læringsmiljø forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og 
pedagogiske kontekster der studentenes lærings skjer, og som påvirker studentenes 
læringsutbytte.  
 

LMU skal blant annet: 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø. 
 
LMU består av 10 faste medlemmer, hvorav 5 representanter fra studentene og fem 
fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselsvis blant ansattes og 
studentenes representanter. 
 
Saksbehandlers vurdering 
LMU skal ha tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim, en studentrepresentant 
fra NTNU Gjøvik og en studentrepresentant fra NTNU Ålesund.  
 
Studenttinget velger en studentrepresentant med funksjonstid fra 01.01.2021 – 
31.12.2021 som skal erstatte Erik S. Finnes. Studenttinget velger også personlig 
vara. De øvrige studentrepresentantene har videre funksjonstid.  
 
 

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


 

  

Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 
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