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Møtedato: 25.02.21 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 
STi-sak 03/21 Supplering 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 
Eivind Rindal ble valgt som leder av kontrollkomiteen under Studenttingsmøtet 19 
4.februar. Cecilie Raustein sitter som medlem av komiteen frem til høstsemesteret. 20 
For å få en fulltallig kontrollkomite må det suppleres med et medlem til. Denne 21 
personen vil inneha samme funksjonstid som leder, altså 1 år. 22 
 23 
Arbeidsutvalget sin innstilling 24 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 25 



 
08.11.2019  side 1  

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.  
 
 



 

 

 
  
Møtedato: 18.03.2021 Saksbehandler: Simon Løvdal 

_______________________________________________________________________ 
 
Sti-sak 10/21  Bro i Vestskråningen 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Byggetknisk forskrift - TEK17 
Resolusjon Bro i Vestskråningen 
 
Anbefalt lesning 
Evalueringsrapport delområde 2 
Konsekvensutredning av alternativer i delområde 2 
Visuell oversikt planforslag 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

NTNU har sammen med Statsbygg utformet en rapport med anbefalinger for utbygging 2 

av campus i Hesthagen. Som del av denne rapporten er det vurdert tre alternativer til 3 

universelt utformede forbindelser mellom Klæbuveien og Gløshaugenplatået. 4 

 5 

Alternativ 1 er en oppgradering av eksisterende gangforbindelser. Dette alternativet vil 6 

ikke medføre etablering av nybygg i park. For at forbindelsen skal tilfredsstille krav til 7 

universell utforming må den ha en stigning på maksimalt 1:15. Dette vil medføre behov 8 

for større terrengmessige inngrep ved å etablere ramper og støttemurer. Det vil være 9 

mulig å opprettholde helårsforbindelse ved å legge inn gatevarme i utformingen av 10 

forbindelsen. 11 

 12 

Alternativ 2 innebærer en universelt utformet broforbindelse mellom nybygg på 13 

Hesthagen parkeringsplass og Gløshaugenplatået. Løsningen er skissert med to 14 

nivåer. Ett nivå med tak for å kunne bevege seg tørrskodd mellom byggene og en 15 

gangvei over dette som er tilgjengelig for offentligheten. Det er planlagt en offentlig 16 

heis til toppen av bygget i Klæbuveien. Denne vil gjøre det mulig å bruke broen uten 17 

tilgang til NTNUs bygg. Broen planlegges med så få søyler og forankringspunkt som 18 

mulig for å minimere forstyrrelsene i parken. Som del av forslaget ønskes det også et 19 

nybygg i øvre del av parken. Dette bygget er skissert som en utvidelse av 20 

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-6/
https://storymaps.arcgis.com/stories/d4a5e654a2ef40b4aa48326ad105dd32
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kjemiblokkene og forankringspunktet til broen oppe på selve platået. NTNU og 21 

Statsbygg har anbefalt alternativ 2. 22 

 23 

Alternativ 3 er utbygging under bakken i Vestskråningen. Dette muliggjør en universelt 24 

utformet forbindelse under bakken mellom Klæbuveien og Gløshaugenplatået. Det er 25 

ikke spesifisert i evalueringsrapporten om den underjordiske forbindelsen er åpen for 26 

allmenheten. Uavhengig av dette kan taket på bygget benyttes til å bygge en 27 

forbindelse opp til Gløshaugen. Denne vil være offentlig tilgjengelig og kunne 28 

integreres som en del av parkområdet, men det er ikke mulig å si om denne vil oppfylle 29 

krav til universell utforming så tidlig i prosjektet. Alternativ 3 vil medføre det største 30 

inngrepet i parken.  31 

 32 

I forbindelse med alternativsvurderingene er det gjennomført en stabilitetsberegning 33 

av vestskråningen. Resultatene viser at det er behov for å gjennomføre sikringstiltak 34 

ved utbygging i parkområdet. Det må også gjennomføres supplerende 35 

grunnundersøkelser for å finne omfanget av stabiliserende tiltak for de forskjellige 36 

alternativene. Med datagrunnlaget konsekvensutredningen er bygget på er det usikkert 37 

om alternativ 3 er mulig å gjennomføre. Dersom ytterligere grunnundersøkelser viser 38 

at alternativ 3 er gjennomførbart vil en slik utbygging medføre betydelige kostnader. 39 

 40 

Saksbehandlers vurdering 41 

Alternativ 3 er generelt en lite egnet løsning. Dette er primært som følge av de store 42 

usikkerhetene knyttet til gjennomføringen og kostnadene det vil medføre. Selv om det 43 

viser seg å være teknisk mulig å gjennomføre er det en begrenset kostnadsramme for 44 

campussamlingen. Et stort og dyrt prosjekt kan derfor begrense utbygging andre 45 

steder. Inngrep som alternativ 3 skisserer vil kunne begrense bruken av parkområdet 46 

som har høy verdi for både studenter og byens befolkning. 47 

 48 

Det positive med alternativ 3 er muligheten for en god universelt utformet forbindelse 49 

der man kan bevege seg tørrskodd mellom campusbyggene i Klæbuveien og 50 

Gløshaugen. En forbindelse gjennom bygget vil kunne legge til rette for mindre stigning 51 

og dermed være lettere å ta seg frem på enn alternativ 1. På den andre siden vil en 52 

universelt utformet forbindelse over bakken være tilgjengelig for alle i området. 53 

Alternativ 1 vil også være et mindre inngrep i parkområdet. Dette vil både redusere 54 

kostnad og usikkerhet knyttet til grunnforhold. En slyngende vei oppover parken med 55 

ramper og støttemurer vil likevel påvirke bruken av parken. 56 

 57 

Selv om forbindelsen i alternativ 1 oppfyller krav til universell utforming vil det kunne 58 

være krevende å ta seg opp til platået i rullestol. Her vil alternativ 2 og 3 være bedre 59 

med tanke på fremkommelighet. Av disse alternativene vil en broforbindelse være det 60 

minst kompliserte med tanke på kostnad og geotekniske forhold. I likhet med en 61 

underjordisk forbindelse vil broen gi mulighet for å forflytte seg tørrskodd mellom 62 

Klæbuveien og Gløshaugen og ha minimalt med stigning som gjør det til en god 63 

universelt utformet forbindelse. Det er også bekreftet i planprosjektet at en 64 

broforbindelse vil være tilgjengelig for allmenheten. Broforbindelsen vil dermed ha 65 

høyest kvalitet som universelt utformet forbindelse. Alternativ 2 vil derimot være det 66 

mest synlige inngrepet i parken. En bro vil synes fra lang avstand og søyler og 67 

fundament kan virke forstyrrende for aktivitet i parken. 68 

 69 
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Slik situasjonen er i dag oppfyller ikke gangstien fra Klæbuveien til Gløshaugen krav 70 

for universell utforming. Det er derfor et stort behov for å få dette på plass som en del 71 

av campussamlingen. Parkområdet har også stor verdi og er viktig for både studenter 72 

og Trondheimsbefolkningen. Saksbehandler mener at inngrepet i parken bør grenses 73 

så mye som mulig, men at dette ikke må gå på bekostning av måloppnåelsen til 74 

forbindelsen. Det må tas med i betraktningen at uavhengig av hvilken løsning man 75 

velger vil det påvirke bruken av parken. 76 

 77 

Saksbehandler mener at alternativ 2, broforbindelse er den mest hensiktsmessige 78 

løsningen. Dette alternativet vil gi en god universelt uformet forbindelse som vil gjøre 79 

det betydelig enklere for rullestolbrukere og personer med barnevogn å komme seg 80 

mellom Klæbuveien og Gløshaugenplatået. Broen vil gi den beste forbindelsen i 81 

forhold til inngrepet i parken og vil ikke medføre betydelig usikkerhet knyttet til 82 

geotekniske forhold. Broforbindelsen bør prioriteres uavhengig om det blir bygget 83 

nybygg i tilknytning til kjemiblokkene eller ikke. 84 

 85 

Arbeidsutvalgets innstilling 86 

Studenttinget innstiller på resolusjonen Bro i vestskråningen med de endringer som 87 

fremkommer i møtet. 88 



Bro i Vestskråningen 1 

I dag er det flere forbindelser mellom Klæbuveien og Gløshaugenplatået, men ingen 2 

av disse tilfredsstiller krav om universell utforming. Som del av campussamlingen 3 

ønsker Studenttinget NTNU at det skal bygges en gangbro i Vestskråningen. Dette vil 4 

være viktig for å skape en god universelt utformet forbindelse mellom Gløshaugen og 5 

Klæbuveien. Broen vil øke fremkommeligheten til studenter og ansatte på campus og 6 

er et viktig tiltak mot målet om likeverdig utdanning i Norge. Forbindelsen er planlagt 7 

offentlig tilgjengelig og vil også gagne Trondheims befolkning, noe som bør være en 8 

forutsetning for utbygging. 9 

Etablering av en universelt utformet forbindelse vil være et nødvendig inngrep i 10 

grøntarealet. Av de skisserte alternativene gir en broforbindelse høyest måloppnåelse 11 

som universelt utformet forbindelse.  12 

Studenttinget NTNU mener at… 13 

• Trondheim kommune må regulere for bygging av universelt utformet gangbro i 14 

vestskråningen mellom Gløshaugen og Klæbuveien 15 

• Gangbroen må være offentlig tilgjengelig 16 



NTNU Campussamling - regulering 
Evalueringsrapport – 01.02.2021 
Delområde 1 og 2 
 
 
 26 AV 37 
 

 

7. Delområde 2 – Hesthagen og del av Høyskoleparken 

7.1. Mål og visjon for delområdet 
 
Norge, Europa og verden står foran kolossale utfordringer, som ikke løses av små og skrittvise 
endringer. For å løse samfunnets mest krevende og komplekse utfordringer, som ingen eier alene, 
kreves det vesentlige endringer i måten vi tenker, organiserer og samarbeider - på tvers av næringsliv, 
offentlig sektor og akademia – på tvers av organisasjoner, kommune og landegrenser.  
  
Komplekse utfordringer har også en oppside: de representerer forretningsmuligheter og stort 
innovasjonspotensial – både her hjemme og internasjonalt. Med momentet som ligger i realiseringen av 
NTNU Campussamling, er mulighetsrommet for å ta enda sterkere del i løsningene eksepsjonelle - 
samtidig som vi utvikler en levende, spennende og fantastisk god by å bo i. 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, NTNU, 
Sintef, Studentsamskipnaden med flere er derfor partnere i en felles satsing på et innovasjonsdistrikt i 
verdensklasse. Innovasjonsdistriktet bygger på NTNUs teknologiske og naturvitenskapelige hovedprofil 
og tverrfaglige mandat, unike miljø for studentinnovasjon og entreprenørskap, samvirke med relevante 
samarbeidspartnere, Trondheims særpreg som universitetsby, og regionens fortrinn for verdiskaping 
innen teknologiutvikling og næring. 
 
Etableringen av et innovasjonssenter samlokalisert med NTNUs fagmiljø innen innovasjon og 
entreprenørskap utgjør navet i innovasjonsdistriktet. 
 
NTNU har ambisjon om å samle sentrale miljø innen innovasjon og entreprenørskap og miljø for 
studentinnovasjon med sentrale eksterne samarbeidspartnere og innovasjonssenter i aksen mellom 
NTNUs teknologiske fagmiljø på Gløshaugenplatået og økonomi- og ledelsesmiljøene i Elgeseter gate. 
Synergiene som skapes vil kunne forsterkes ved at klyngen for innovasjon og økonomi kobles direkte til 
innovasjonssterke miljø i den naturvitenskapelige klyngen og i klyngen for informasjonsteknologi og 
elektroteknikk, begge i den vestlige delen av Gløshaugenplatået. En videreutvikling av områdets 
bymessige egenskaper med park og byforbindelser øker potensialet for å kunne utvikle et attraktivt 
område med mangfold og urbane trekk, en viktig katalysator for innovasjon som en sosial prosess og 
muligheten for økt konkurransekraft i samvirket mellom universitet, by og arbeidsliv. Utviklingen av 
dette området vil følgelig være det første store grepet i regionens satsing på innovasjonsdistriktet. 
 

7.2. Alternativer som er vurdert 
 
Generelt  
Delområdet består av 4 vurderte felt: Tomt 6A, 6B, 6C og 6D. Delområdet strekker seg fra 
Elgesetergate til Sem Sælands vei og universitetsbebyggelsen, og omfatter blant annet Hesthagen og 
deler av Vestskråningen. Delområdet omkranses av eksisterende boligbebyggelse med kulturhistorisk 
verdi og Adolf Øien-bygget. Klæbuveien går gjennom området, og er en viktig og mye brukt forbindelse 
for myke trafikanter.  
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Figur 17 Oversikt over felt som er studert i delområde 2. 

Delområdet er vist utbygget i 3 alternativer:  
 
Alternativ 1: Bebyggelse på tomt 6A og 6B. Ikke bebyggelse i parken, men en universelt utformet 

forbindelse.   
Alternativ 2: Bebyggelse på tomt 6A, 6B og 6D. Gangbruforbindelse gjennom parken. Noe bebyggelse i 

park, på kanten av platået. Dagens gangveisystem i parken opprettholdes.  
Alternativ 3: Bebyggelse på tomt 6A, 6B og 6C. Bebyggelse i parken er under bakken. I parken 

etableres universelt utformet forbindelse på bebyggelsens tak.   
 
Delområdets felter  
TOMT 6A  

Byggefeltet ligger i kvartalsstrukturen nord for Adolf Øien-bygget, mellom Klæbuveien og Elgeseter 
gate. Planlagt bebyggelse vil danne et lukket kvartal sammen med omkringliggende boliger, og er 
tilpasset i skala og høyde til eksisterende bygninger. Bygningen foreslås oppført i fire etasjer, med en 
ekstra etasje som markør mot Klæbuveien. Bygningen foreslås med en høy førsteetasje som utformes 
med glassfasade og får stor visuell kontakt med omgivelsene. Hovedinngangen orienteres mot 
Klæbuveien og byggefelt 6B. Bygningen åpnes opp mot Elgesetergate, med fellesfunksjoner som 
interagerer med gatelivet. Bygningen vil være egnet for deler av innovasjonssenteret. 

 
Figur 18 Foreslått bebyggelse på tomt 6A. 
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TOMT 6B  

Byggefelt 6B omfatter eksisterende parkeringsplass på Hesthagen og vil romme NTNUs sentrum for 
økonomi, innovasjon og teknologiledelse, med mulighet for integrasjon av samarbeidspartnere og 
innovasjonssenter, og i sammenheng med aktivitetene i byggefelt 6A. Utover dette rommer byggefeltet 
noe bufferareal for lærings- og arbeidsplasser som kan benyttes som midlertidige arealer for fagmiljø 
berørt av bygging og ombygging av eksisterende arealer på Gløshaugenplatået.  
 
På tomt 6B foreslås det tre bygningsvarianter, som alle kan kombineres med de ulike 
løsningene på de andre feltene. I anbefalt alternativ er variant 3 for tomt 6B vist som en mulighet 
sammen med gangbruforbindelsen og bebyggelsen på 6D fra alternativ 2. De tre bygningsvariantene er 
alle uformet for å bygge opp under et levende og mangfoldig bymiljø i Klæbuveien samt markere 
området som en markant portal inn mot universitetet. På bakkeplan foreslås aktive og utadvendte 
fellesfunksjoner. De nederste etasjene foreslås med glassfasader for å skape et åpent og inviterende 
bygg, som aktiverer omgivelsene og skaper mulighet for flyt gjennom bygget. 
 
Langs Klæbuveien gir mindre forskyvninger i fasaden mulighet for et levende og variert gaterom 
flankert av Adolf Øien-bygget på motsatt side. Funksjonene på bakkeplan disponeres på en måte som 
muliggjør innpassing av innganger på alle bygningens fasader. I alle alternativene er det foreslått byrom 
der Klæbuveien møter Gløshaugveien, men disse er utformet forskjellig, enten som frittliggende og/eller 
mer bygningsintegrerte oppholdsarealer.  
 
Sentrale atrium skaper markante og levende rom med gode, indre og funksjonelle sammenhenger. 
Bebyggelsesvariantene har i utgangspunktet samme funksjonsfordeling. På bakkeplan plasseres 
innovasjonssenter og knutepunktsarealer i direkte tilknytning til innganger og uteplasser. I 2. - 4. etasje 
foreslås mer areal til innovasjonssenteret samt arealer til læringsarena og arbeidsplasser. De øverste 
etasjene er disponibelt areal for fremtidige samarbeidspartnere. 
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Figur 19 Tomt 6B, variant 1.  

Variant 1 – oppbrutt kvartalsstruktur 
Foreslått ny bebyggelse utformes med utgangspunkt i 
omkringliggende kvartalsbebyggelse. De to nederste 
etasjene oppløses og skaper romslige og visuelle 
sammenhenger med omgivelsene. Her innpasses 
nedskalerte «bokser» som matcher skalaen til 
firemannsboligene i sør, og skaper et nennsomt møte 
med parken. Variasjonen av mindre, frittstående 
bokser i de nederste etasjene skaper varierte 
oppholdsarealer langs Klæbuveien og møter en større, 
sydvendt og solfylt uteplass mot Gløshaugveien. Det 
skapes visuell kontakt og sammenheng fra 
Klæbuveien til Sem Sælands vei. De nedskalerte 
boksene legger seg foran den eksisterende 
bebyggelsens fasadeliv inn mot parken. Det kan 
etableres en stiforbindelse forbi området i parken.   
 

 
Figur 20 Tomt 6B, variant 2. 

Variant 2 – splittet volum 
Foreslått ny bebyggelse i variant 2 defineres av en 
gjennomskåret bygningsbase i 2-3 etasjer, hvorfra det 
reiser seg to tårn i 5-6 etasjer. Med dette skapes en 
direkte siktlinje fra hjørnet av Klæbuveien og 
Gløshaugveien til Sem Sælands vei. Basens fasadeliv 
og overganger er utformet slik at det skapes nisjer for 
ut- og innvendig opphold. Det østlige tårnet legger seg 
ut mot parken, foran den eksisterende bebyggelsens 
fasadeliv mot parken. Tårnet markerer parkens 
retningsskifte, og skaper en dialog og en sammenheng 
til Gløshaugen og gangforbindelsen til Sem Selands 
vei. Tårnet heves på søyler slik at det kan skapes 
visuell sikt langs den eksisterende bebyggelsen. Det 
kan etableres stiforbindelse forbi området i parken.  
 

 
Figur 21 Tomt 6B, variant 3.  

Variant 3 – Terrassevolum 
Foreslått ny bebyggelse i variant 3 utformes som en 
skalamessig transformasjon, som formidler 
overgangen mellom den tette bystrukturen til hagebyen 
og parkområdet mot sør og øst med et urbant volum i 
6 etasjer, som nedskaleres til en bygning i 1-2 etasjer. 
Bygningens typologi, med en komposisjon av 
ensartede, arkitektoniske byggestein, skaper et 
karakteristisk møte mellom urbanitet og park, og 
mellom by og universitet. Den terrasserte 
oppbygningen muliggjør en inntrekking av takflatene til 
uteopphold og en mulig oppstigning til en 
gangbruforbindelse til platået. Bebyggelsens fasader 
flukter med eksisterende bebyggelse mot parken og 
forbindelse kan etableres forbi.  
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TOMT 6C  

Felt 6C omfatter den delen av Vestskråningen som ligger mellom Hesthagen og Sem Sælands vei. På 
tomten har hensynet til vern av parken og behovet for gode forbindelser mellom øvre og nedre platå 
vært førende for utformingen av alternativene. Alle alternativene som er utforsket i 6C kan kombineres 
med de ulike løsningene på de andre feltene.    
 
Alt. 1: Gangforbindelse mellom by og platå 
Det foreslås etablert en universelt utformet gangforbindelse mellom by og park. Forbindelsen slynger 
seg mellom trærne, og springer ut i en ny plass i møtet med Sem Sælands vei. Gangstien skaper en 
serie av varierte terrasser, som vil ha ulike aktiviteter fra opphold til studerende og lek for områdets 
barn. Stiens møte med Hesthagen skjer i siktlinjen fra Klæbuveien til Sem Sælands nye plass. Her 
defineres en responderende plass i overgangen mellom park og byggefelt. 

 
Figur 22 Tomt 6C alternativ 1, universelt utformet gangforbindelse mellom by og platå i alternativ 1 på tomt 6C. 
Alternativet kan kombineres med de ulike bebyggelsesløsningene på de andre tomtene.  

Alt. 2: Gangbroforbindelse mellom by og platå 
I alternativ 2 foreslås etablert en lett gangbro i to nivåer. På nivå 1 etableres en innendørs universelt 
utformet forbindelse som knytter NTNUs funksjoner ved Vestskråningen sammen, mens det på nivå 2 
er en utendørs, offentlig universelt utformet forbindelse. Gangbrua er utformet med et buktet forløp 
mellom trærne, med utspring i Sem Sælands plass ved felt 6D, før den møter bygningsstukturens tredje 
etasje på tomt 6B. Herfra vil det være åpen, offentlig trappeforbindelse til Klæbuveien og heis til 
ankomstplassen. I anbefalt alternativ er det vist hvordan gangbruforbindelsen kan kombineres med 
variant 3 på tomt 6B, der gangbrua ender i en terrassert nedstigning på taket av bygget. Gangbrua 
planlegges med færrest mulig forstøtningspunkter/ søyler under, slik at landskapsrommet under får en 
uhindret flyt. Konstruksjonen definerer rom der aktiviteter og opphold skapes. I alternativ 2 foreslås 
eksisterende stier i parken bevart som i dag. 
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Figur 23 Tomt 6C, alternativ 2 med en gangbruforbindelse mellom by og platå. Alternativet kan kombineres med de ulike 
bebyggelsesløsningene på de andre tomtene.  

 
Alt. 3: Bygningsstruktur integrert i Vestskråningen 
Alternativet foreslås som en utbyggingsmulighet med en forbindende bebyggelsesstruktur under 
bakken i Vestskråningen. En bebyggelse her vil knytte by og campus tettere sammen, men kan også 
etablere noen helt spesielle muligheter, både landskapsmessig og arkitektonisk.   
Mulighetene spenner fra signaturbygg og branding, til vurderinger omkring landskapsprogrammer med 
aktiviteter for by, naboer og universitet som gjennom formelle og uformelle møter kan synliggjøre 
sammenheng og forankring av universitet og lokalområde.   
 
I utformingen av alternativet er det arbeidet med en “landskapsmessig” arkitektur, som ikke dominerer 
landskapet, men som aktiverer det. Landskapet får nye funksjoner og en universelt utformet forbindelse 
både gjennom parken på bygningens tak, og som en underjordisk, tørrskodd forbindelse inne i bygget. 
Omkring stien kan det etableres en rekke funksjoner som kan utvide parkens bruksmuligheter for de 
studerende, øvrige brukere av universitet, byen og lokalområdets innbyggere – barnefamilier, unge og 
eldre.  
 
Bygningsanlegget er utformet med gode muligheter for dagslys, slik at det er stor fleksibilitet i forhold til 
et fremtidig program. Sentralt plasseres en opplevelsesrik og variert ganglinje, som med trapper og heis 
gir en god bindelse fra by til platå. Dette sentrale strøket varieres med torgdannelser og lysgårder. 
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Figur 24 Tomt 6C alternativ 3 viser bygningsstruktur integrert i skråningen. Alternativet kan kombineres med de ulike 
bebyggelsesløsningene på de andre tomtene. I anbefalt alternativ er det vist hvordan gangbruforbindelsen kan 
kombineres med variant 3 for tomt 6B, med mulighet for at gangbruforbindelsen ender i en nedstigning på taket av en 
terrassert bygningskropp.  

TOMT 6D  

Tomt 6D ligger i enden av Sem Sælands vei, ut mot Vestskråningen og i nærhet til fakultet for 
Naturvitenskap.   
   

Alt. 1: Plass som overgang til park 
I alternativ 1 foreslås det ikke bebyggelse på tomten, men en plass i forlengelse av Sem Sælands vei. 
Plassen danner en portal og en overgang til Vestskråningen og forbindelsen til Hesthagen. Plassen kan 
bli en viktig møteplass og et godt uteoppholdsareal, med gode solforhold og utsikt over parken og byen. 
Den vil kunne bli et viktig element i sammenhengen på campus samt som en attraksjon i seg selv og en 
felles kvalitet for byen.  
Alt. 2: Forlengelse av kjemiblokkens bygningsstruktur 
Foreslått ny bebyggelse rommer arealer for Naturvitenskap og vil kunne tilføre ca. 4.600 m2 BTA til 
fakultetet. Bebyggelsen er oppdelt i to volum på fire etasjer og kjeller, som er sammenknyttet med 
gangbru over Sem Sælands vei. Med dette oppnås et avdempet volum mot parken, samtidig med at 
sammenhengen til kjemiblokkene styrkes. Alternativet medfører behov for riving av en eksisterende 
forbindelsesbygning i to etasjer. Arealet som må rives, reetableres i ny bebyggelse. Den nye 
bebyggelsen vil ha en romslig og transparent 1. etasje. I tillegg vil bebyggelsen ha en fantastisk utsikt 
mellom trærne og ut over byen. Inngangen foreslås på nordsiden av bygningen, ut mot den nye plassen 
som etableres i forlengelsen av Sem Sælands vei.  
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Figur 25 Tomt 6D alternativ 2, forlengelse av 
kjemiblokkens bygningsstruktur.  

 
Figur 26 Tomt 6D alternativ 2, forlengelse av 
kjemiblokkens bygningsstruktur. 

 

7.3. Evaluering 
 
Etter evalueringen er alternativene videreutviklet. Det er disse videreutviklede alternativene som er 
presentert i kapitlet over. Justeringene vil kunne gi utslag på noen enkeltskår som ble gitt i 
evalueringsmatrisen, men er vurdert til ikke å ha betydning som gir utslag på rangering av 
alternativene. Justeringene er relativt små og øker generelt måloppnåelsen for alle alternativene. De 
viktigste justeringene omfatter: 
 
Alt. 1  Videreutvikling av uu-forbindelse på terreng forankret i ny plass ved Sem Sælands 

vei. Evalueringsprosessen la til grunn en løsning med helårsforbindelse gjennom 
parken, og ikke en likeverdig uu-forbindelse. En likeverdig uu-forbindelse medfører 
flere og større tiltak i parken.   

Alt. 2  Gangbruforbindelse videreutviklet som en offentlig tilgjengelig uu-forbindelse. 
 Bygningsstruktur på Tomt 6D endret med økt bredde og en ekstra etasje 

 
 
For NTNU er det å kunne samle fagmiljøene og hente ut synergier mellom disse på campus svært 
viktig. Alternativene viser alle i større eller mindre grad et potensial for å kunne oppnå tilfredsstillende 
måloppnåelse ved at de legger til rette for tilstrekkelige arealer for ønskede fagmiljø og 
samarbeidspartnere. Hovedutfordringen ligger i hvordan fagmiljøene kan knyttes sammen på en god 
måte ved å redusere avstanden mellom Hesthagen og Gløshaugenplatået, og dermed hvilke tiltak og 
løsninger som forutsettes gjennomført i Høyskoleparken. Forbindelser som er tilgjengelige for alle er 
tillagt stor vekt, og er vist som ulike prinsipielle løsninger i de ulike alternativene. Alternativenes grad av 
måloppnåelse med hensyn til bærekraft/miljø varierer, og alternativ 3, med et bygningsvolum i 
Vestskråningen, medfører høyt klimafotavtrykk og store inngrep i park og får dermed lavest skår 
innenfor dette tema. 
  
Forslag om bebyggelse på tomt 6A (Elgesetergate) og 6B (Hesthagen) er felles for alle alternativer, og 
gir et godt potensial for å øke synlighet og kontakt mellom Elgesetergate og Gløshaugen. I alle 
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alternativer er det vist mulige varianter for bebyggelse på tomt 6B, og evaluering av de ulike 
alternativene vil være med som grunnlag for videre prosjektutvikling, selv om det ikke bes om 
prinsippavklaring på utforming av bebyggelse på 6B. Bebyggelse på 6A og 6B vil styrke tilgrensende 
gater, park, byrom og møteplasser, og vil i tillegg bidra til å skape nye byrom. Alle alternativer vil kunne 
oppnå mål om å utvikle et attraktivt og levende bycampus og alle alternativer ønsker å legge til rette for 
utadrettede knutepunktfunksjoner med åpne og aktive fasader. Potensialet for å kunne etablere nye 
rekreasjons-, aktivitets- og lekeareal med økt bruksfrekvens ligger inne i alle alternativer.   
  
Alternativ 1, uten et volum på tomt 6D, gir en lavere måloppnåelse for NTNU med hensyn til samling 
av fagmiljøer. Alternativet viser en fullverdig, men ikke nødvendigvis likeverdig uu-forbindelse gjennom 
parken, som følgelig vil medføre bygningsmessige tiltak i form av ramper, støttemurer, repos, oppholds- 
og aktivitetssoner etc. En slik forbindelse vil forbedre kontakten mellom Hesthagen og 
Gløshaugenplatået, og dermed bidra til å knytte fagmiljøet for økonomi bedre sammen med 
teknologimiljøet på Gløshaugenplatået.  
  
Alternativet presenteres uten bygningsvolum i park og har dermed lavere kompleksitet med hensyn til 
grunnarbeider og bygging i forhold til alternativ 2 og 3. Dette medfører at alternativet også har lavest 
risiko med hensyn til kostnader, tid og SHA.  
  
Alternativ 2 viser nytt bygg øverst i Vestskråningen og ny plassdannelse oppe ved platået. 
Plassdannelse her vil kunne gi en tydelig portal mot Sem Selands vei, og det etableres god synlighet 
mellom Elgeseter og Gløshaugenplatået. Alternativet skårer godt på måloppnåelse for NTNU når det 
gjelder samling av fagmiljøer, og vil forsterke synergiene som skapes ved at klyngen for innovasjon og 
økonomi kan kobles direkte til et innovasjonssterkt miljø i den naturvitenskapelige klyngen. Det foreslås 
en ny offentlig tilgjengelig gangbru med universell utforming (uu) gjennom parken for å styrke 
forbindelsen og de nye plassdannelsene. 6D bygger seg inn mot og delvis inn i parken og gangbrua vil 
medføre inngrep i og påvirkning på parkarealet. Forbindelse på bakkeplan gjennom parken 
opprettholdes som i dag som en helårsforbindelse uten fullverdig uu.  
 
Alternativet innebærer bygningsvolum og gangbru i park og representerer dermed en reguleringsrisiko. 
Bygget på tomt 6D innebærer også høy kompleksitet med hensyn til områdestabilitet og gjennomføring 
på grunn av tomte- og grunnforhold, og dermed en høyere risiko med hensyn til kostnader, tid og SHA. 
Det er usikkerhet knyttet til mulig grunnflate på bygget, som kan ha konsekvenser for byggekostnad, 
miljø og fleksibilitet. Nærhet til og påvirkning på sensitivt laboratorieutstyr i nabobygg utgjør en 
usikkerhet og er potensielt kostnadsdrivende. 
 
Alternativ 3 medfører store tiltak i parken i form av et bygningsvolum på tomt 6C. Bygget i parken vil 
bidra til å koble fagmiljøet for økonomi lokalisert på Hesthagen bedre sammen med det teknologiske 
fagmiljøet på Gløshaugenplatået. De største utfordringene ved alternativet er bygging i park og at et 
opplevd tilgjengelig offentlig areal bygges ned og privatiseres. Takflatene kan imidlertid gjøres allment 
tilgjengelig og programmeres for opphold og aktivitet. Dagens situasjon med store arealer til frilek 
påvirkes. En universelt utformet forbindelse sikres som en del av bygningsvolumet, delvis på takflatene 
i et nedsenket bygningsvolum.  
  
Alternativet innebærer bygging i park og representerer dermed en betydelig reguleringsrisiko. 
Stabilitetsforholdende i Vestskråningen er vurdert som utfordrende, og byggbarheten for et 
bygningsvolum i selve parken vil være beheftet med en betydelig usikkerhet inntil grunnforholdene er 
kartlagt nærmere. Et slikt alternativ vil utgjøre en betydelig risiko knyttet til kostnader, tid og SHA.  
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------ 
Basert på overnevnte anbefales det at løsninger og prinsipper vist for alternativ 2 utvikles videre. Dette 
innebærer at det ses nærmere på: 

 Bygging på tomt 6A og 6B 
 Gangforbindelse utformet som en gangbru gjennom parken 
 Helårsforbindelse uten omfattende tiltak på bakkeplan gjennom parken  
 Muligheter for bygging på tomt 6D 

  
En videreutvikling av løsninger og prinsipper vist for alternativ 2 er vurdert å gi høyest måloppnåelse for 
NTNU. Forutsatt riktig utvikling, utforming og prosessen videre, samt tiltak som vil bidra til redusert 
risiko knyttet til kostander, tid og SHA, vil alternativet også kunne gi høy måloppnåelse for 
samfunnsperspektivet og for byggherre. 
 

Rangering av alternativene i ulike perspektiver  
  
Vurdert mot de 3 perspektivene gir alternativene følgende måloppnåelse:  

 
 
I brukerperspektivet rangeres alternativ 2 med høyest måloppnåelse, primært fordi et bygg på tomt 6D 
vil ligge i forlengelsen av den naturvitenskapelige klyngen i kjemiblokkene og Realfagsbygget. Det gir 
også mulighet for at klyngen for innovasjon og økonomi kan kobles direkte til et innovasjonssterkt miljø i 
den naturvitenskapelige klyngen, i tråd med Rektors vedtak om faglig lokalisering. Alternativet sikrer en 
likeverdig uu-forbindelse gjennom ny gangbru og dermed en god kobling mellom teknologi-, 
naturvitenskap- og humaniora og samfunnsvitenskap (HumSam)-miljøene på Gløshaugenplatået og 
fagmiljøene for økonomi og ledelse nede langs Elgeseter gate. Det er stor usikkerhet knyttet til 
brukbarhet for arealer i skissert bygg i Vestskråningen, og dermed vurderes alternativ 3 å ha lavere 
måloppnåelse sammenlignet med alternativ 2. Alternativ 1 oppnår lavest skår siden alternativet gir lav 
måloppnåelse for samling av fagmiljø. 
  
Lokalsamfunnsperspektivet rangerer alternativ 2 med høyest måloppnåelse. Alternativet gir et godt 
potensial for å kunne oppnå plassdannelser og gode forbindelser gjennom parken. Alternativet viser 
løsninger som bidrar til minst nedbygging av park, selv om også dette alternativet med bygg på 6D som 
strekker seg ut i parkarealet og ny gangbru gjennom parken, vil ha påvirkning på parkarealet. Brua vil 
kunne påvirke opplevelsesverdien i parken. Både alternativ 1 og alternativ 3 vil føre til store 
bygningsmessige tiltak i park, og dermed påvirkning på bruks- og opplevelseskvalitet, og er rangert 
lavere enn alternativ 2 i lokalsamfunnsperspektivet.  
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Byggherreperspektivet rangerer alternativ 1 med høyest måloppnåelse, primært grunnet lavere risiko i 
forhold til kostnader, tid og SHA. Alternativ 3 oppnår lavest måloppnåelse da et bygningsvolum i selve 
skråningen innebærer stor usikkerhet med tanke på grunnforholdene og dermed en betydelig risiko 
knyttet til kostnader, tid og SHA. Alternativ 2 medfører også usikkerhet knyttet til områdestabilisering, 
men i antatt mindre grad enn alternativ 3 og rangeres dermed med høyere skår enn alternativ 3. 
 

Anbefaling  
Basert på dette anbefales alternativ 2 for videre prosjektutvikling. Dette alternativet imøtekommer 
viktige mål for prosjektet: 

1. Styrker aksen mellom NTNUs teknologiske fagmiljø på Gløshaugenplatået og økonomi- og 
ledelsesmiljøene i Elgeseter gate, i tillegg til Innovasjonsdistrikt Elgeseter med bl.a. Teknobyen 
og innovasjonssenter 

2. Samler fagmiljø på Gløshaugenplatået  
3. Samler sentrale miljø innen innovasjon og entreprenørskap sammen med eksterne 

samarbeidspartnere og innovasjonssenter 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG: 
Innledende konsekvensutredning delområde 1 og 2 
Tegningshefte delområde 1 (under arbeid) 
Tegningshefte delområde 2 (under arbeid) 
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3.5. Konsekvenser for by- og friluftsliv 

 

Figur 72 Registrering av offentlige parkarealer i Trondheim 
(nærmiljøanlegg, parker og bydelsparker) 

Høgskoleparken er på ca. 120 daa og er et av 
få store og sammenhengende parkområder i 
Trondheim.  

Hele Høgskoleparken er en transportåre for 
studenter og ansatte på Universitetet, så vel 
som for syklende og gående til og fra 
sentrum. I tillegg benyttes parkområdet i stor 
grad daglig av turgåere, hundeluftere og 
joggere fra nærområdene rundt.  

Parken har stedvis en flott utsikt og gode 
solforhold, og er fint parkmessig 
opparbeidet. Den er knyttet til en rekke 
arrangementer på Universitetet, og det 
underbygger opplevelsen av Gløshaugen som 
en symbolsk «Kunnskapens borg».  

 

Parken har spesielle opplevelseskvaliteter mht. historisk forankring, variert vegetasjonsbilde og 
topografi. For barn og unge i boligområdene rundt utgjør parken en spennende arena for frilek og 
livsutfoldelse og gir et viktig innblikk i «hverdagsnaturen». 

Spesielt den vestre delen med Vestskråningen og Hestehagen har stor høydeforskjell, og dette gjør at 
gangstiene er vanskelig tilgjengelige på vinterstid.  

Delområde B Høgskoleparken vurderes å ha fra stor til svært stor betydning for by- og friluftslivet 
ihht metodikken i V712. 

Den høye verdien som Høgskoleparken har for by- og friluftsliv, er i stor grad knyttet til betydning og 
kvaliteter. Dette henger spesielt sammen med parkens størrelse, siden det er få tilsvarende arealer 
sentralt i Trondheim.  

Alle bygningsmessige inngrep som berører Høgskoleparkens arealer og griper inn i parkens arealer og 
opplevelseskvaliteter, vurderes – avhengig av omfanget - som negative for by- og friluftsliv. Tiltak 
som innebærer en oppgradering av parkens stisystem, vurderes som positivt for by- og friluftslivet.   

Teknobyen er viktig for by- og friluftsliv først og fremst pga. forbindelseslinjene gjennom området: 
Gatene i østvestlig retning forbinder Høgskoleparken med elvekorridoren, i tillegg til at de 
sammenkobler Finalebanen, flere barnehager og nyere, urbane plasser i området. Gatene som går 
nord-sørlig retning er viktige sykkelforbindelser til og fra sentrum.  

Alle tre alternativene forutsetter tilrettelegging av helårs gangforbindelser gjennom parken, dvs. fra 
Klæbuveien og opp til Sem Sælands veg. Helårs gangforbindelser antas å innebære moderate inngrep 
i parken, og den samlede vurderingen er derfor at dette er positivt for by- og friluftslivet.  

Det er per nå stor usikkerhet knyttet til vurderingen rundt en universell utformet rampeforbindelse 
på terreng (alternativ 1) og broforbindelse (alternativ 2) da det ikke foreligger klare visualiseringer av 
løsningene og hva de faktisk innebærer. Dette gjelder spesielt for rampeforbindelsene på terreng.   
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 Konsekvens og påvirkning 

Alternativ 1: Forslaget innebærer etablering av bygg på tomt 6A, i tillegg til etablering av bygg på 
tomt 6B. Det etableres en gangforbindelse mellom tomt 6A og Sem Sælands veg på terreng, som skal 
være universell utformet. 

Bygningen på tomt 6A lukker et eksisterende gårdsrom og gateløp opprettholdes. Tiltaket vurderes å 
ikke ha noen betydning for by- og friluftslivet ihht. metodikken i V712. 

 

 
Figur 73 Oversikt over byggefelt i delområde 2 

 

Figur 74 Alternativ 1, universelt utformet gangforbindelse 
mellom by og platå. 

 

Bygget på tomt 6B ligger innenfor tomtas eiendomsgrense, og utenfor det som defineres som park. I 
alle tre variantene forholder bygget seg til Klæbuveien samt gateløp i nord. Gateløpet i nord er viktig 
som forbindelseslinje mellom Elgesetergate og Høgskoleparken, både fysisk og visuelt, noe som blir 
ivaretatt.  

Gangforbindelsen fra tomt 6B og opp til Sem Sælands veg på terreng, er vist som ramper som går 
«zikk zakk» opp igjennom parken. Forbindelsen skal ha en stigning på maks. 1:15, med repos for hver 
høydemeter oppover. Dette vil medføre en svært lang rampe og en rekke støttemurer i skråningen. 
Rampeforbindelsen som foreligger per nå er ikke visualisert og bl.a. er omfanget av murer ikke 
avklart. Rampeanlegget antas å medføre et synlig og omfattende inngrep i parken, som kan påvirke 
bruk- i tillegg til opplevelseskvalitet.  

Tiltaket for alternativ 1 variant 1 og 2 vurderes til å ha noe forringet påvirkning for by- og friluftsliv. 
Konsekvensgraden av tiltaket er betydelig miljøskade for by- og friluftsliv. Konsekvensen kan endres 
(økes) når omfanget av murer og evt. andre tiltak i forbindelse med rampene, er kjent. 

For alternativ 1 variant 3 er det for gangforbindelsen i parken vist et rampeanlegg som også 
innebærer flater for lek, trening, dyrking osv. Dette vil medføre svært omfattende inngrep i parken, 
med store støttemurer og omfattende terrengarrondering, og framstå som et fremmedelement i 
Høgskoleparken. Tiltaket innebærer en nedbygging av parken, i tillegg til at det vil framstå som en 
barriere og påvirke opplevelsesverdien mye. 

Tiltaket for alternativ 1 variant 3 vurderes til å ha fra forringet til sterkt forringet påvirkning for by- og 
friluftsliv. Konsekvensgraden av tiltaket er alvorlig miljøskade for by- og friluftsliv. I hovedsak skyldes 
dette de store inngrepene rampeanlegget vil medføre i parken. 

 

Alternativ 2: Forslaget innebærer etablering av bygg på tomt 6A, i tillegg til etablering av bygg på 
tomt 6B. Forslaget innebærer etablering av bygg på tomt 6D i tillegg til en gangbro gjennom parken. 
Det henvises til beskrivelse av tomta 6A i alternativ 1.  

Bygget på tomt 6B ligger innenfor tomtas eiendomsgrense, og utenfor det som defineres som park. I 
alle tre variantene forholder bygget seg til Klæbuveien samt gateløp i nord. Gateløpet i nord er viktig 
som forbindelseslinje mellom Elgesetergate og Høgskoleparken, både fysisk og visuelt, noe som blir 
ivaretatt.  
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Figur 75 Oversikt over byggefelt i delområde 2 

 

Figur 76 Alternativ 2 med en gangbruforbindelse mellom by og 
platå. 
 

 

Gangbroen fra tomt 6B og over til Sem Sælands veg er vist som en lukket konstruksjon i alle de tre 
variantene. Omfanget av søyler er ikke visualisert per nå. En foreløpig vurdering tilsier at søyler med 
fundamenter først og fremst vil berøre opplevelsen av parkområdet. Gangbroen går ut fra 5.etasje og 
treffer Sem Sælands veg vis a vis 1.etasje av bygget på tomt 6D. Dette betyr at broen får en viss 
barrierevirkning øverst i parken 

Ved etablering av bygget på tomt 6D vil byggets fotavtrykk berøre parkens ytterkant. Tiltaket vil 
imidlertid trolig medføre flere følgetiltak som vi per nå ikke har full oversikt over. Dette gjelder f.eks. 
kjørbar adkomst for drift, mulig tilkomst for nødtrafikk til bygget, behov for flere konstruksjoner som 
f.eks. støttemurer og terrengarrondering osv. Dette gjør at alternativ 2 vil påvirke opplevelsesverdien 
i parken og innebærer en viss nedbygging av parkens arealer, spesielt i øvre del av parken 

Tiltaket vurderes til å ha forringet påvirkning for by- og friluftsliv. Konsekvensgraden av tiltaket er 
betydelig til alvorlig miljøskade for by- og friluftsliv. I hovedsak skyldes dette bygget på tomt 6D og 
den påvirkningen dette har på parkområdet. 

 

Alternativ 3: Forslaget innebærer etablering av bygg på tomt 6A, i tillegg til etablering av bygg på 
tomt 6B. Forslaget innebærer etablering av bygg på tomt 6C med innvendig adkomst som 
tilfredsstiller krav til universell adkomst. En innvendig passasje knyttet til bygget antas å ha begrenset 
verdi for by- og friluftslivet. Det henvises til beskrivelse av tomta 6A i alternativ 1.  

Bygget på tomt 6B ligger innenfor tomtas eiendomsgrense, og utenfor det som defineres som park. 
Det forholder seg til Klæbuveien samt gateløp i nord. Gateløpet i nord er viktig som forbindelseslinje 
mellom Elgesetergate og Høgskoleparken, både fysisk og visuelt, noe som blir ivaretatt. Det tenkes 
etablert en åpen gangforbindelse gjennom bygget, mot parken, noe som er positivt for forbindelsen 
til og fra parken. Bygget forholder seg til fasadelinjen i Schøyensgate, noe som muliggjør en 
etablering av et potensielt gateløp/ forbindelse mellom Schøyensgate og Moslingsgate. Dette er bra 
for forbindelsene inn mot parken og i området generelt. 
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Figur 77 Oversikt over byggefelt i delområde 2 

 

Figur 78 Tomt 6C alternativ 3 viser bygningsstruktur integrert i 
skråningen. 

 

 

Forslaget innebærer etablering av et nedgravd bygningsvolum i parken. Det er antydet flere 
taklysåpninger samt flere fasader ut i parkområdet. Det skal etableres en gangveg på taket, som skal 
gi helårs adkomst gjennom parken. Det er per nå uklart om denne gangvegen vil kunne tilfredsstille 
krav mht. universell utforming.  

Det er per nå ikke klart hvilke følgetiltak bygningen vil medføre, men det vil trolig bli behov for mye 
rekkverk, driftsadkomster, murer og andre konstruksjoner, omfattende terrengarrondering og evt. 
tiltak for nødtrafikk. I tillegg kan det bli begrensninger knyttet til vekt, dvs. begrensninger som 
påvirker etablering av grøntanlegg. 

Selv om det er mulig å etablere en grønn og frodig overflate over store deler av bygget på tomt 6C, 
vil tiltaket i realitet medføre en nedbygging av parken: Tiltaket vil innebære store negative 
konsekvenser for bruken og opplevelsesverdien i området. Det vil etableres en ny, bedret 
gangforbindelse gjennom anlegget som er positivt, men bygget vil samtidig umuliggjøre aktivitet på 
kryss og tvers i området. 

Tiltaket vurderes til å ha forringet til sterkt forringet påvirkning for by- og friluftsliv. 
Konsekvensgraden av tiltaket er alvorlig miljøskade for by- og friluftsliv. I hovedsak skyldes dette de 
store inngrepene anlegget vil medføre i parken. 

 Mulige tiltak og fremtidige utredningsbehov 

• Det må tilstrebes en levende fasade mot spesielt Klæbuveien, så vel som gateløpene rundt, 
dvs. det må etableres innganger og åpne fasader mot på gateplan.  

• Det må sees detaljert på lokalisering av uterom samt inngangspartier og det må etableres 
klare, fysiske forbindelseslinjer mellom uterommene, så vel som ut og inn av området. Det er 
viktig på huske på at visuelle forbindelseslinjer er svært viktige. 

• Ved etablering av en gangforbindelse gjennom bygget på tomt 6B, bør størrelse 
(bredde/høyde) vurderes detaljert.  

• For alternativ 1 og universelt utformet forbindelse mellom tomt 6B og Sem Sælands veg, må 
det jobbes videre med løsningene for å være sikre på at de er gjennomførbare og at alle 
følgetiltak er avklart.  

• For alternativ 2 bør en eventuell brokonstruksjon være lett, med færrest mulig søyler og 
tilpasninger på bakkeplan.  

• Sol- og skyggeforhold må vurderes nærmere. Det samme gjelder vindforhold, spesielt rundt 
bygningen på tomt 6B. 
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3.6. Konsekvenser for naturmangfold 

 

 Dagens situasjon 

Lokaliteten Hesthagen Sør er avgrenset som 
økologisk funksjonsområde til det området 
som har sterkest preg av naturskog.  

Parkområdene nordover inngår i den grønne 
infrastrukturen, men har et mye sterkere 
parkpreg med mindre muligheter for økologisk 
flyt.  

Potensialet er derimot stort da NTNU drift i de 
senere år har skjøttet deler av Vestskråningen 
på en måte som fremmer biologisk mangfold, 
ved f.eks. sjeldnere slått av plenarealene.  

Med tilplanting av vegetasjon med flere sjikt 
kan parkområdene nord for Hesthagen få en 
viktigere status som økologisk 
funksjonsområde i fremtiden. 

 

 

Figur 79 Oransje farge viser økologisk funksjonsområde 
Hesthagen Sør. Grønn farge viser fremtidig potensiale for 
sammenhengende økologisk funksjonsområde nordover. 

 Konsekvens og påvirkning 

Alternativ 1 består av bebyggelse i Hesthagen utelukkende utenfor parkområdet. Alternativet 
inneholder en universelt utformet forbindelse for myke trafikanter på bakkenivå som forbinder nytt 
bygg i Hesthagen med campusområdet på Gløshaugen. Forbindelsen vil inneholde støttemurer, 
ramper og relativt store terrenginngrep i parken. Påvirkning vil være i form av barrierevirkning i 
økologisk funksjonsområde som følge av ny forbindelse for gående og syklende, samt sannsynlig 
direkte arealbeslag i Hesthagen sør.  

Alternativ 2 består av en noe større tomt i Hesthagen, samt en tomt på Gløshaugen som går delvis ut 
i parkarealet. Bratt terreng og usikre grunnforhold gjør at tekniske inngrep i parken kan bli større for 
denne tomten. Alternativet inneholder en forbindelse for myke trafikanter i form av bru som 
forbinder nytt bygg i Hesthagen med campusområdet på Gløshaugen. Påvirkning vil være direkte 
arealbeslag i det landskapsøkologiske funksjonsområdet Hesthagen sør som følge av nytt bygg. Ny 
gangforbindelse vil ikke medføre store barrierer eller arealbeslag i økologisk funksjonsområde. 

Alternativ 3 benytter deler av parken til delvis nedgravd bebyggelse. Det skal bygges en forbindelse 
for myke trafikanter delvis på toppen av ny bebyggelse som forbinder nytt bygg i Hesthagen med 
campusområdet på Gløshaugen. Det er usikkert hvor mye av vegetasjonen i parken som kan bevares 
med dette alternativet, men det legges til grunn at alt av vegetasjon må fjernes i anleggsperioden. 
Påvirkning vil være direkte arealbeslag i det landskapsøkologiske funksjonsområdet Hesthagen sør, 
samt barrierevirkning som følge av ny forbindelse for gående og syklende. I etterkant kan evt. grønne 
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takflater og vegetasjon på og mellom bygg redusere barrierevirkningen på det landskapsøkologiske 
funksjonsområdet Hesthagen sør.  

 

Samlet vurdering delområde 2 

I delområde 2 er det kun en lokalitet som vil kunne bli påvirket at tiltakene i de forskjellige 
alternativene. Dette er det landskapsøkologiske funksjonsområdet Hesthagen sør som har noe verdi 
ihht metodikken i V712. Påvirkningsfaktorer er økt barrierevirkning for forflytning av arter (økologisk 
flyt) og direkte arealbeslag av lokaliteten.  

I vurdering av barrierevirkning tas arealet med skjøttet park/plan med, mens direkte arealbeslag 
vurderes for det definerte arealet Hesthagen sør. Alle alternativene vurderes til å forringe Hesthagen 
sør og fremtidig mulighet for økologisk korridor videre nordover ved at de beslaglegger deler av 
lokaliteten og/eller legger opp til nedbygging av parken (barrierevirkning). Alternativ 1 og 3 vurderes 
som de med størst negativ påvirkning for tema naturmangfold da disse alternativene har de største 
tekniske inngrepene og medfører direkte arealbeslag i Hesthagen sør. Alle alternativene får noe 
negativ konsekvens i den samlede vurderingen. 

 Skadereduserende tiltak 

• Unngå arealbeslag og barrierer i landskapsøkologisk funksjonsområde/grøntkorridor i form 
av tunge tekniske tiltak. Forbindelse for gående/syklende bør legges i eksisterende 
plenarealer.  

• Videreutvikle Hesthagen sør som landskapsøkologisk funksjonsområde videre nordover med 
flersjiktet, naturliknende skogstrukturer. 

• Videreutvikle de sørlige delene av Hesthagen sør som natureng med riktig skjøtsel og evt. 
innplanting av stedegne engarter. 

• Benytte nye strukturer som tak, utearealer osv. til å øke naturmangfold ved å legge til rette 
for blomstrende arter med verdi for pollinerende insekter, samt trær/busker med spiselige 
bær for fugl.  

 

3.7. Konsekvenser for befolkningens helse og sosial bærekraft 

 Vurdering av befolkningens helse og sosial bærekraft i delområde 2 

Menneskelige behov i sentrum: Sammenslåing av campus og fagmiljø vil bidra til en større følelse av 
tilhørighet for universitets brukere. Tettheten av studenter øker og det blir behov for mer areal til 
idrett og studentorganisasjoner. «Helgaseter» ivaretar ikke lagidrettene, som er svært viktig i 

forebygging av bl.a. ensomhet blant studenter. «Gløshaugenrunden» gir mulighet for trening i 

nærmiljøet. Oppgradering av parken vil bygge opp under menneskelige behov i området.  

Sosial rettferdighet: Naboer opplever en kamp for å bli hørt i campusprosjektet og en maktesløshet 
over ikke å kunne medbestemme over sitt nærmiljø. Økt antall studenter i området vil kunne 
medføre økende grad av hyblifisering og mindre barnefamilier. 

Inkluderende og robuste lokalsamfunn: Barns skolevei gjennom campusområde vil bli forbedret. 
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I delområde 2 kommer alternativ 1 best ut ift. konsekvenser for befolkningens helse og sosial 
bærekraft, da alternativet ikke medfører bygging i parken. Byens innbyggere vil føle seg hørt. 
Bygårdsbebyggelsen i vest har redusert privat uteareal og vil ha størst ulempe av bebyggelse i 
parken. Alt. 1 legger til rette for et sørvendt oppholdsareal som kan være en møteplass mellom byen 
og universitetet. Alternativ 3 kan gi nye oppholdsarealer i parken, men parken vil privatiseres.  

3.8. Konsekvenser for universell utforming 

 Dagens situasjon 

Fremkommelighet/bevegelse: Det er en stor høydeforskjell mellom Gløshaugen-platået og 
Klæbuveien, spesielt i vestskråningen. Høgskolevegen har tilfredsstillende stigningsforhold med 
unntak av strekket mellom Klæbuveien og Hovedbygningen som ligger på ca. 1:12. Ingen av stiene i 
parken tilfredsstiller krav om universell adkomst fra Klæbuveien og helt opp til Gløshaugen. I tillegg 
er de fleste stiene uten fast dekke, få benker og hvilereposer, uten håndløper og for smale/bratte for 
vintervedlikehold. I vestskråningen er det ca. 400-500 m mellom Sem Sælands veg og holdeplassene 
Hesthagen. Fra Hovedbygningen til holdeplass Høgskoleringen er det 200 m.  

Orienterbarhet: Høgskoleparken har et klart høydepunkt i Gløshaugen-platået, og dette gjør det 
vanskelig å gå seg vill. I nord gjør Høgskoleveien med alléen og Hovedbygningen at det er svært 
enkelt å orientere seg i området.  I vestskråningen går imidlertid stisystemet på kryss og tvers, og det 
kan være utfordrende å skjønne hvor man ender dersom man går opp mot Gløshaugen fra 
Klæbuveien. Dette skyldes både svært bratt stigning, mye vegetasjon og «lukkede» fasader som ikke 
gir noe visuelt målpunkt for ukjente.  

 Konsekvens og påvirkning for universell utforming delområde 2 

I alle alternativene skal tomt 6A og 6B bygges ut, og vil i stor grad følge kvartalsstrukturen i området, 
noe som er positivt for orienterbarheten. Gateløpene opprettholdes og det er fortsatt visuell 
forbindelse mellom Elgesetergate med fotgjengerkryssinger og Høgskoleparken.  

Alternativ 1 viser løsninger hvor bygget i varierende grad stikker ut mot parken på østsiden, men ikke 
inn i selve parkområdet. Dette vanskeliggjør en gangforbindelse mellom Schøyensgate og 
Moslingsgate, noe som er uheldig for orienterbarheten i området. Alternativet forholder seg til 
fasadelinjen i Schøyensgate, noe som muliggjøre en etablering av et potensielt gateløp/forbindelse 
mellom Schøyensgate og Moslingsgate. Styrkningen av kvartalsstrukturen er positivt for 
orienterbarheten. 

Alternativet innebærer etablering av ramper på terreng som skal tilfredsstille krav om stigning 1:15. 
Dette er positivt for en universelt utformet forbindelse mellom Teknobyen og Gløshaugen.  

Alternativ 2 innebærer etablering bygg på toppen av Vestskråningen, i tillegg til en brokonstruksjon. 
Bygget på toppen (6D) kan påvirke hvordan man oppfatter den «portalen» som Sem Sælands veg 
utgjør. Broen vil gi en universell utformet forbindelse mellom Teknobyen og Gløshaugen, noe som er 
positivt for universell utforming. 

Alternativ 3 innebærer etablering av bygg under deler av Hesthagen, med en gangforbindelse under 
bakken som er universelt utformet. Forutsatt at denne er offentlig tilgjengelig, er dette positivt for 
universell utforming mht. stigning. En underjordisk forbindelse vil ikke være en positiv mht. 
orienterbarhet. Den planlagte gangforbindelsen på toppen på bygget er foreløpig ikke vurdert da det 
ikke er kjent hvorvidt denne forbindelsen blir universell mht. stigning. 



side 70 av 82 

 Mulige tiltak og fremtidige utredningsbehov 

• Etablering av flere helårs forbindelser gjennom Høgskoleparken, f.eks. ved utvidet bredde, 
bruk av håndløpere, gatevarme, belysning, hvilereposer og benker. 

• Visuell forbindelse til målpunkt er viktig ved etablering av gangforbindelser opp i parken. 
• Hovedgangforbindelse på terreng opp til Sem Sælands vei må tilstrebe stigningsforhold som 

tilfredsstiller kravene mht. universell utforming. Dersom tilrettelegging for stigning 1:15 
innebærer store inngrep i parken, bør dette unngås. I så tilfelle bør f.eks. trappehus og bro 
som vist i alternativ 2 også vurderes for alternativ 1. 

• Ved videreutvikling av gangforbindelse i vest, fra tomt 6B og opp til Sem Sælands veg, bør 
Gløshaugveien vurderes som en mulig alternativ løsning. 

3.9. Konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår 

 Dagens situasjon 

Høgskoleparken er et av få store parkområder i Trondheim sentrum. Fra Hovedbygningen og over til 
Duedalen er det i overkant av 900 m, mens fra Hovedbygningen og til Marinen er det litt over 800 m. 
Fra Hovedbygningen og til aktivitetsområdet ved Nidarøhallen er det over 1300 m. Det betyr at 
Høgskoleparken er det eneste større nærfriluftsområdet for barn innenfor influensområdet, så vel 
som for Bakklandet, Singsaker og Berg.  

Parken har ingen etablerte lekeplasser, men er parkmessig bearbeidet med gangstier, bord og 
benker. Barnehagene i nærheten bruker parken hele året. Arealet spesielt rundt Døvekirken egner 
seg til ballspill mens bakkene i Vestskråningene er populære akebakker for barn i området. Innenfor 
parken finnes mindre områder med mer naturlig vegetasjon, dvs. krattskog, gressbakke og 
lavtstammede trær. Dette skaper rom for bygging av trehytter og «hemmelig» lek hvor det er mulig å 
stikke seg bort for større barn. Andre områder med trær i riktig avstand til hverandre er mye brukt til 
oppheng av hengekøyer og liner. I tillegg gir Høgskoleparken mulighet for å oppleve «hverdagsnatur» 
i alle årstider. 

 Konsekvens og påvirkning 

Tiltak i delområde 2 berører Høgskoleparken samt Teknobyen. Gateløpene opprettholdes, og det er 
fortsatt visuell forbindelse mellom Elgesetergate /fotgjengerkryssinger og Høgskoleparken.  

Alternativ 1 innebærer ingen tiltak i selve parken.  

Alternativ 2 innebærer etablering bygg på toppen, i tillegg til en brokonstruksjon. Dette vil redusere 
parkarealet i ytterkant, i tillegg til at brokonstruksjonen vil kunne påvirke bruken i området.  

Alternativ 3 innebærer etablering av bygg under deler av Hesthagen, med en del følgetiltak som gir 
reduksjon i areal og store endringer i bruk av området for barn og unge. Området vil tilhøre NTNU, 
noe som kan gi en følelse av økt privatisering av området.  

3.10. Transport og mobilitet 

 Foreløpig vurdering delområde 2 

Gangforbindelse fra bussholdeplass i Elgeseter gate 

Elgeseter gate er hovedtraséen for busser mellom Midtbyen og områdene sør for sentrum. 
Holdeplassene «Hesthagen» som ligger ved Abels gate er blant de viktigste holdeplassene for 
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busspassasjerer til/fra Gløshaugen. I arbeidet med Elgeseter gateprosjektet vil plasseringen av disse 
holdeplassene bli vurdert, og det er ikke utenkelig at de blir justert. Fra Elgeseter gate til 
Vestskråningen og videre opp på Gløshaugenplatået er det derfor viktig at det sikres nok areal til å 
opprettholde/etablere nye gode og brede gangforbindelser, både fra dagens lokalisering av 
holdeplassene og en eventuell ny fremtidig plassering av holdeplassene. Det er også viktig å sikre god 
kryssing av Klæbuvegen i områder der det kan forventes mange gående som krysser. 
Krysningspunktene kan endres med endrede plasseringer av bussholdeplasser i Elgeseter gate. 

Gløshaugvegen 

Etablering av gang- og sykkelforbindelser innenfor planområde 2 er krevende på grunn av bratt 
stigning opp fra Hesthagen til Gløshaugenplatået. Gløshaugveien er derfor en viktig forbindelse som 
kan ivareta kravet om UU, og også kan gi en sykkelforbindelse som ikke har for stor stigning. Samtidig 
skal Gløshaugveien fungere som adkomst til boligene langs vegen, også for store kjøretøy for både 
for renovasjon, brannbiler, flyttebiler osv. Trafikkmengdene i denne vegen er så lave at det ikke vil 
være behov for eget sykkeltilbud. Det bør vurderes om det skal legges til rette for en mer 
trafikksikker trasé med eget tilbud gående/rullestol. Ved etablering av nye bygg i Hesthagen er det 
derfor viktig at det sikres nok areal i Gløshaugvegen for myke trafikanter. 

Klæbuvegen 

Klæbuvegen er en av hovedsykkeltraséene til Midtbyen fra sør. I dag er det sykkelfelt på begge sider 
av vegen. Det pågår nå et arbeid i Miljøpakken for å vurdere en forbedring av sykkeltilbudet langs 
hele Klæbuvegen fra Strindvegen til Klostergata. Det er derfor viktig at det sikres nok areal langs 
Klæbuvegen forbi Hesthagen og videre nordover til å kunne utbedre dagens tilbud til både syklister 
og gående.  

Sykkelparkering 

Siden en av hovedsykkeltraséen fra mellom Trondheim sør og Midtbyen passerer planområde 2, bør 
det vurderes plassering og dimensjonering av et samlet anlegg for sykkelparkering i dette området, 
gjerne i nærheten av Hesthagen og med kort avstand til gangvegnettet til Vestskråningen, 
Handelshøyskolen og kryssing av Elgeseter gate. 

Varelevering og renovasjon 

Det er i dag utfordrende med varelevering og renovasjon i området ved Hesthagen, både med tanke 
på fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Det er store mengder myke trafikanter i dette 
området, både langs med og på tvers av Klæbuvegen, samt i Gløshaugveien. Det er viktig å ta hensyn 
til dette ved plassering av bygg med inn- og utganger samt varemottak. Det må settes av nok plass til 
alle trafikantgrupper, og situasjoner med rygging over fortau må unngås.  

3.11. Områdestabilitet og geotekniske forhold 

For utbygging på delområde 2 er det usikkerheter knyttet til områdestabiliteten i Vestskråninga/ 
Høgskoleparken. I forbindelse med byggbarhetsvurderingen ble det beregnet stabilitet for ett profil i 
sør-vestlig retning fra tomt 6D som resulterte i utilstrekkelig sikkerhet i henhold til gjeldende 
regelverk (NVEs Veileder). 

 Vurderinger og usikkerheter knyttet til utbygging  

Alternativ 1: Utbygging på Hesthagen, dvs. tomt 6A og 6B, ligger i et område som er relativt flatt. 
Tomtene kan i prinsipp bebygges som vist for alternativ 1, men forslag til utvidet kvikkleiresone 
medfører at det må gjøres en vurdering av områdestabilitet i Vestskråningen/Høgskoleparken. Dette 
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kan medføre behov for justering av bebyggelse, eventuelt behov for sikringstiltak. Vurderinger av 
stabilitetsforhold i Vestskråninga/Høgskoleparken krever supplerende grunnundersøkelser.  

 

Alternativ 2: For planlagt ny bebyggelse på toppen av Vestskråninga/Høgskoleparken, dvs. tomt 6D, 
må stabiliteten av skråningen mot sørvest forbedres. Dette kan løses ved avlastning på 
skråningstoppen i forbindelse med utbygging. Alternativet medfører utfordringer med hensyn til 
nærhet til eksisterende bebyggelse, dvs. Kjemiblokk 1 og Nanolaboratoriet. I alternativ 2 ligger også 
en gangbru fra bebyggelsen i alternativ 1 til toppen av Vestskråningen/Høgskoleparken.  

 

Alternativ 3: Alternativet knyttet til utformingen av arealene på område 6C krever utgravinger i 
Vestskråninga/ Høgskoleparken. Dette er et alternativ som krever større omfang av supplerende 
grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger for at det skal kunne vurderes som gjennomførbart, 
samt legge føringer for videre planlegging av utforming av bygg. Dette gjelder både med hensyn til 
områdestabilitet, men også med hensyn til lokalstabilitet og gjennomføring og anleggsfase. I tillegg 
preges dette alternativet av store usikkerheter knyttet til kostnader for tiltak for å ivareta sikkerhet 
under gjennomføring. 

 Videre arbeid og vurderinger  

Det er behov for vurderinger som sørger for at planlagte inngrep ivaretar stabilitetsutfordringene 
både på delområde 1 og 2. Delområde 1 ligger innenfor registrert kvikkleiresone 2189 Nedre 
Singsaker, og det er behov for supplerende grunnundersøkelser på delområde 1. Dette gjelder særlig 
for tomt 1A og 1B.  

Undersøkelser i forbindelse med blant annet byggbarhetsvurderingen har avdekket større 
kvikkleireforekomster enn tidligere registrert. Det har derfor blitt foreslått en utvidelse av kvikkleire-
forekomster som inkluderer deler av delområde 2. Dette krever supplerende grunnundersøkelser og 
stabilitetsanalyser for Vestskråningen/Høyskoleparken. 
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Bakgrunn for saken 
 1 
De siste årene har NTNU mottatt henvendelser fra ulike livssynsorganisasjoner som 2 

ønsker fristasjon på campus. Deriblant Human-Etisk Forbund og MSAT (Muslim 3 

Student Association). Per dags dato er det kun Studentprestene, som er ansatt av 4 

Den Norske kirke, som har fristasjon på campus. Dette vil si at de har faste 5 

kontorlokaler og rom for samtale og veiledning. Human-Etisk Forbund får låne lokaler 6 

av Sit Råd én dag i uken på Dragvoll. 7 

 8 

Studentprestene har eksistert som et lavterskels samtalepartnertilbud ved NTNU 9 

siden 1988. De tilbyr veiledning og samtale uavhengig av studenters religion og 10 

livssyn. I dag er det fem som jobber som studentprest ved NTNU. En i Gjøvik, en i 11 

Ålesund og tre i Trondheim. Prestene er ansatt og lønnet av Den norske kirke for å 12 

være en del av velferdstilbudet for alle studenter ved NTNU.  13 

 14 

Human-etisk forbund etablerte en studenthumanist i Trondheim i 2020. Ifølge dem 15 

selv opplever de pågang fra NTNU sine studenter og søkte om fristasjon på campus 16 

samme år, slik at de kan møte studentene til samtale her. De får låne lokaler på 17 

Dragvoll fra Sit Råd en dag i uken, mens de tar imot studenter i Human-etisk forbund 18 

sine egne lokaler i sentrum resten av uken.  19 

 20 

MSAT søkte om kontor, møterom og bønnerom på campus i 2018. Da ble det 21 

bestemt at de ikke skulle være ett rom per organisasjon, men at det skulle være 22 
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felles bønnerom. Rommet var tidligere fristasjon for studentene, og ble gjort om til 23 

bønnerom for felles bruk. MSAT har også søkt om bønnerom i Gjøvik. 24 

 25 
Arbeidsgruppen:  26 
Etter at Human-etisk forbund søkte om fristasjon i 2020 har NTNU satt ned en 27 

arbeidsgruppe som skal se på hvordan NTNU skal håndtere forespørsler fra 28 

livssynsorganisasjoner som ønsker fristasjon på campus. Arbeidsgruppen består av 29 

to ansatte fra NTNU, organisatorisk nestleder i Velferdstinget og internasjonalt 30 

ansvarlig i Studenttinget. Gruppen skal være ferdig med sitt arbeid innen utgangen 31 

av april 2021. Målene til arbeidsgruppen er:  32 

 33 

• Kort gjøre rede for Studentprestenes tilbud, organisering og avtaler med 34 

NTNU  35 

• Kort gjøre rede for de siste års henvendelser fra andre livssynsorganisasjoner  36 

• Kort gjøre rede for ordninger ved andre sammenlignbare institusjoner (UiO, 37 

UiT, UiB)  38 

• Foreslå kortsiktig løsninger  39 

• Foreslå løsninger på lengre sikt   40 

• Utrede konsekvenser av de foreslåtte løsningene: økonomisk, arealmessig, 41 

studentperspektivet  42 

  43 

De tre første punktene er ferdigstilt, og arbeidet med de resterende tre punktene er i 44 

gang, men ikke ferdigstilt. Arbeidet oppsummeres i et notat innen utgangen av april 45 

2021.  46 

 47 
Om studentprestetjenesten og eksisterende tilbud 48 
Studentprestene har eksistert på NTNUs campus siden 1988. De tilbyr samtaler 49 

individuelt og i grupper, uavhengig av tro og livssyn. Studentprestene går inn under 50 

kriseberedskapen ved NTNU. Det vil si at de bistår når det blant annet arrangeres 51 

minnestunder i forbindelse med dødsfall blant studenter og ansatte på universitetet. 52 

Studentprester finnes på alle universiteter Norge og de aller fleste høgskolene i 53 

landet. I utlandet har Sjømannskirken studentprester som ivaretar norske studenter i 54 

utlandet. 55 

 56 

Gjennom sin avtale med NTNU har studentprestene tilgang på enkelte interne 57 

ordninger og digitale systemer, blant annet Innsida og printer.  58 

 59 

Studentpresten tilbyr samtaler til alle uansett tro og livssyn. Under covid-19 har de 60 

også tilbudt en chattetjeneste. De har kveldsmesser i kirken, og sorggrupper 61 

sammen med Sit Råd for studenter eller ansatte som har opplevd dødsfall eller 62 

sykdom. Før pandemien brøt ut arrangerte også studentprestene “friends and food” 63 

som er et tilbud for internasjonale studenter. Dette har riktignok ikke blitt arrangert i 64 

like stor grad under pandemien.  65 

 66 

På Gløshaugen er det et bønnerom på ca. 30 m2 som er tilgjengelig for alle NTNU-67 

studenter. På campus Dragvoll er det et eget rom satt av til “tro og tanke”, som 68 

forvaltes av studentprestene. Rommet er livssynsåpent og inneholder en stor og 69 

variert samling av religiøse tekster, et lystenningssted og et tre hvor man kan henge 70 

opp bønner og tanker. Det kan brukes av alle studenter som ønsker tid til bønn, 71 

meditasjon og stillhet. Man kan også booke rommet for faste samlinger.  72 
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 73 
Tilbud ved andre universiteter 74 
Tilbudet for livssynsveiledning ved andre universiteter ligner mye på NTNUs 75 

gjeldende avtale. UiO, OsloMet og UiB har samme tilbud som NTNU, med 76 

studentprest og bønnerom/stillerom tilgjengelig på campus. Det er så langt bare 77 

Høgskolen i Volda som har inngått avtale med Studenthumanist om areal. UiO ser 78 

for tiden på muligheten for å etablere et livssynssenter. Tanken bak et slikt senter vil 79 

være å speile tro- og livssynssamfunnet som er representert i studentmassen ved 80 

UiO med arealer på campus. Foreløpig leter de fortsatt etter lokaler.  81 

  82 
Alternative løsninger  83 

Arbeidsgruppen har så langt sett på fire alternative løsninger på problemstillingen om 84 

hvordan man skal håndtere livssynsveiledning på campus.  85 

 86 

Det første alternativet innebærer at man åpner opp for et livssynssenter på campus, 87 

som kan romme alle religioner som ønsker fristasjon på campus. Livssynsentertet vil 88 

inneholde venterom, møterom, rom til sensitive samtaler og rom til sorggrupper. I 89 

tillegg vil det være kontorplasser til livssynsveileddere i nærheten av disse lokalene.  90 

 91 

Det andre alternativet er å avvikle livssynsveiledning ved NTNU. Funksjonen som 92 

samtalepartner erstattes og ivaretas ved nytt tilbud uten tilknytning til religion og 93 

livssyn. Ettersom arbeidsgruppen ikke har sett i detalj på akkurat hvordan tilbudet 94 

skal erstattes, har det ikke vært mulig å tilføye mer konkret informasjon om hvordan 95 

samtalepartnertilbudet skal ivaretas og videreføres helt spesifikt i dette sakspapiret. 96 

Det er fortsatt en helt klar forutsetning at tilbudet om samtalepartner som 97 

Studentprestene har ivaretatt, videreføres ved en eventuell avvikling av 98 

studentprester på campus. Det vil bli utredet alternativer for ivaretakelse og 99 

videreføring i en senere prosess. 100 

 101 

Det tredje alternativet er en utvidelse av dagens ordning. Studentprestene og 102 

studenthumanistene vil i dette alternativet dele et felles kontorlandskap i Trondheim, 103 

og vil få en til kontorplass enn det de har i dag. Under campussamlingen i Trondheim 104 

må dette arealet erstattes.  105 

 106 

Det fjerde og siste alternativet er en videreføring av dagens ordning. NTNU vil i dette 107 

alternativet ikke inngå en avtale med Human-etisk forbund, og vil kun videreføre 108 

tilbudet med Studentprestene slik det framstår i dag. Dette medfører at NTNU tar et 109 

standpunkt om at de kun har veiledning av kristen prest ved NTNUs campus, men at 110 

denne tjenesten er tilgjengelig for alle studenter uavhengig av religion 111 

og/eller livssyn.  112 

  113 

Alternativ 1 anses som en utvidelse og satsning på livssynsveiledning ved NTNU. 114 

Alternativ 2 anses som en avvikling av livssynsveiledning ved NTNU, med en 115 

videreføring av tilbudet om samtalepartner som har en livssynsnøytral tilnærming. 116 

Alternativ 3 blir en slags mellomvei, hvor man beholder dagens ordning og utvider 117 

tilbudet med en samarbeidsavtale med Human-etisk forbund. Alternativ 4 er en 118 

fortsettelse av dagens ordning som utelukker en utvidelse av samarbeid med andre 119 

religioner og livssynsorganisasjoner. Bønnerom og stillerom bevares uavhengig av 120 

hvilket alternativ som velges.  121 

 122 
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Saksbehandlers vurdering 123 

 124 

Hovedspørsmålet i denne saken er hvorvidt og hvordan NTNU skal legge til rette for 125 

livssynsveiledning på campus. Likhetsprinsippet er også viktig i denne saken, det blir 126 

vanskelig for NTNU å forsvare studentprestenes tilstedeværelse når andre 127 

livssynsorganisasjoner og religioner ikke får tilbud om fristasjon på samme måte. 128 

NTNU er et statlig universitet, og i 2012 løsrev staten seg fra kirken. Dermed skal 129 

kirken i praksis være likestilt andre livssyn, noe de per dags dato ikke er når det 130 

kommer til areal på campus på NTNU. Sånn sett er tilbudet slik det er i dag utdatert, 131 

og ulike livssyn er ikke likestilt på campus. Spørsmålet om hvorvidt det er et statlig 132 

universitets rolle å tilby arealer til tro- og livssynsinstitusjoner i det hele tatt er også 133 

noe man kan diskutere. NTNU er først og fremst et universitet, som skal være en 134 

plass for kunnskap og forskning, og trenger ikke nødvendigvis inkludere 135 

livssynsveiledning som sådan. Sånn sett kan det argumenteres for at det ikke er 136 

NTNU sitt ansvar å tilby arealer til noen som helst livssynsveiledning på campus i 137 

utgangspunktet.  138 

 139 

Plassmangel  140 

Det er allerede kamp om arealer på campus til NTNU i dag. Den totale arealrammen 141 

vi får med nytt campus i Trondheim vil bli enda mindre enn den vi har i dag når 142 

brorparten av campus skal flyttes inn til sentrumskjernen. Derfor foreligger det en 143 

prioriteringsproblematikk i enhver situasjon hvor det søkes om lokaler på campus. 144 

Dette utgjør en stor del av diskusjonen rundt hvorvidt livssynsorganisasjoner skal få 145 

fristasjon på campus nå, så vel som på nytt campus når den tid kommer. 146 

Studentprestetjenesten har gitt uttrykk for at de ønsker større lokaler, og at det blir 147 

knapt med de lokalene de allerede har på campus. Likevel kan det argumenteres 148 

med at Den norske kirken har flere arealer i Trondheim utenom campus som de kan 149 

benytte seg av for å yte det tilbudet de allerede gjør.  150 

 151 

Studentprestene har eksistert som et velfungerende lavterskeltilbud for samtaler 152 

lenge, og det er mange som er fornøyde med tilbudet. Likevel er realiteten at NTNU 153 

ikke har nok areal til å møte plassbehovene til alle som ønsker det, og det er 154 

nødvendig at NTNU oppdaterer eksisterende retningslinjer for bruk av campusareal 155 

til fristasjon for religiøse tilbud. 156 

 157 

Arealer til livssynsveiledning kan gå på bekostning av arealer til eksempelvis andre 158 

velferdstilbud, undervisningslokaler og lokaler til studentfrivilligheten, og vil definitivt 159 

kunne gå på bekostning av enkelte tilbud om det skal få utvidet areal.  160 

 161 
Behovet for samtalepartnere for studenter 162 

Slik den psykososiale situasjonen er for studentene i dag er det absolutt et behov for 163 

tilbud om lavterskel samtalepartner. Ventelistene hos psykolog er lange, og Sit har 164 

flere ganger gitt uttrykk for at de skulle ønske de kunne hjulpet flere. Sånn sett er 165 

tilbudet studentprestene stiller med noe det er behov for. Samtidig fremstår det som 166 

ønskelig at et slikt tilbud er et sekulært tilbud, som ikke nødvendigvis er knyttet til et 167 

trossamfunn. Uten at det er dokumentert at det har vært et problem tidligere, og 168 

studentprestene selv omtaler seg selv som et tilbud for alle trossamfunn så vel som 169 

ikke-troende, kan det framstå slik at enkelte velger å ikke benytte seg av tilbudet 170 

studentprestene stiller med fordi det er et religiøst betont tilbud.   171 
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 172 

Om man velger å gå vekk fra livssynsveiledning på campus, blir spørsmålet hvordan 173 

man skal beholde tilbudet som studentprestene har hittil har stått for. Det er ingen tvil 174 

om at det eksisterer et stort behov for veiledning og lavterskel samtaletilbud for 175 

studenter på campus. Veiledningstilbudet må i så fall erstattes på en annen måte, 176 

som foreslått ved alternativ to, hvor tilbudet videreføres og ivaretas av et 177 

livssynsnøytralt tilbud. 178 

 179 

 180 

Arbeidsutvalgets innstilling 181 

Studenttinget mener: 182 

• At NTNU ikke burde stille fast avsatt areal til disposisjon for livssynsveiledning på 183 

campus. 184 

• At NTNU bør legge til rette for at livssynsveiledningstilbud kan formidles til 185 

studenter.  186 

• At tilbudet om samtalepartner burde erstattes med et livssynsnøytralt tilbud.  187 



PSYKOSOSIAL OMSORG

ANSVAR NTNU
• Bistå med støtte til psykososial omsorg ved forespørsel fra politi og 

kommune 
• Iverksette omsorgstiltak etter beslutning fra beredskapsledelsen, i samråd 

med politi og kommune 
• Gi informasjon og støtte til ansatte, studenter, besøkende og pårørende

 VIKTIG INFORMASJON
•	 Ved dødsfall, savnet og alvorlig skadde er det politiet som varsler pårørende
•	 Informasjon om sykdom/skade er konfidensiell/

fortrolig informasjon og må håndteres deretter
•	 Informasjon som deles skal koordineres med politiet 
•	 Utsendt personell fra NTNU til EPS skal ha på vester som 

er merket «NTNU» og bære NTNU ID-kort   (Vester er 
tilgjengelig hos:  Trondheim/Gjøvik/Ålesund.)

•	 Utsendt personell fra NTNU skal melde seg for leder for EPS og tiltre 
som ressurs. Dersom flere fra NTNU tiltrer, skal disse koordineres 
av en ansvarlig leder/koordinator fra NTNU HMS-seksjonen

AKTUELLE OPPGAVER FOR NTNU
•	 Bistå med personaldata og pårørendeinformasjon til politi
•	 Bistå med støtte (informasjon, lokaler, bevertning, 

personell) ved forespørsel fra politi og kommune
•	 Informasjon til studenter, ansatte, pårørende 

(koordiner informasjon med politi)
•	 informer om situasjon 
•	 informer om hjelpetiltak innen psykososial omsorg
•	 anmode berørte til å ta vare på hverandre
•	 samkjør informasjon og omsorgstiltak dersom flere 

aktører og samarbeidspartnere er involvert
•	 Opplys om mulige omsorgstilbud 
•	 Eksternt (offentlig hjelpeapparat, studentprest, Sit)
•	 NTNU (BHT som samtalepartner for personer/grupper i krise) 
•	 Etablere fast kontaktpunkt mellom pårørende og NTNU (kontaktperson)

•	 Koordinere/formidle informasjon mellom mottakere av 
omsorg og beredskapsledelsen/NTNUs ledelse

•	 Vurder ekstra bemanning sentralbord, men 
henvis til politiets pårørendetelefon

•	 Oppfølging av innsatspersonell og andre berørte

ANSVAR EKSTERNE
Politi 
•	 leder innsats ved hendelser -  bestiller psykososial omsorg ved behov
•	 varsler pårørende ved savnet, alvorlig skade og dødsfall 
Kommunen
•	 ansvarlig for alle som oppholder seg i kommunen
•	 mobiliserer kommunens psykososiale kriseteam ved hendelser
•	 bemanner og drifter evakuerte- og pårørendesenter 

(EPS ) på bestilling fra politi (eller andre)
•	 kan be om bistand fra NTNU

RESSURSER SOM KAN IVERKSETTES
•	 HMS (sentralt/lokalt) - Ekstraressurser (praktisk bistand/

omsorg), liaison til evakuerte- og pårørendesenter
•	 HR (sentralt/lokalt) – Ekstraressurser (praktisk bistand/omsorg),  

ansattlister, pårørendeinformasjon, personaldata for reisende
•	 Kommunikasjon (sentralt/lokalt) – Skriftlig og muntlig informasjon/budskap
•	 Bedriftshelsetjenesten – Ekstraressurser (praktisk bistand/omsorg)
•	 Sit kafe – Mat/drikke
•	 Sit Helse 
•	 Campusservice (Trondheim)/Seksjon for eiendom og drift (Gjøvik og 

Ålesund) – rekvirering og tilrettelegging av arealer, sperring av områder osv.
•	 Studentprestetjenestene bistår ved minnestund, samtaler, sorggrupper
•	 Kommunens psykososiale kriseteam – akutt psykososial støtte

SUPPLERENDE SJEKKLISTER
• Roller og ansvar i psykososial omsorg
• Minnestund
• Oppfølging av innsatspersonell

Omsorg ved savnet/skade/dødsfall – student, ansatt eller besøkende
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PSYKOSOSIAL OMSORG

ANSVAR NTNU
Ved større hendelser skal NTNU:
• Tilby sin bistand til politi og kommune på opprettelse og drift av EPS
• Sende liaison til EPS/omsorgssenter for hendelser som berører NTNU

 VIKTIG INFORMASJON
•	 Ved dødsfall, savnet og alvorlig skadde er det 

politiet som varsler pårørende
•	 Informasjon om sykdom/skade er konfidensiell/

fortrolig informasjon og må håndteres deretter
•	 Informasjon som deles skal koordineres med politiet 
•	 Utsendt personell fra NTNU til EPS skal ha på vester 

som er merket «NTNU» og bære NTNU ID-kort   (Vester 
er tilgjengelig hos:  Trondheim/Gjøvik/Ålesund.)

•	 Utsendt personell fra NTNU skal melde seg for leder for EPS og tiltre 
som ressurs. Dersom flere fra NTNU tiltrer, skal disse koordineres 
av en ansvarlig leder/koordinator fra NTNU HMS-seksjonen

AKTUELLE OPPGAVER  FOR NTNU PÅ KOMMUNENS EPS  
•	 Omsorg/oppfølging av evakuerte/pårørende
•	 Informasjonsdeling

•	 mellom leder av EPS og NTNUs beredskapsstab
•	 mellom NTNU og berørte (formidle oppdatert 

informasjon før det formidles til media osv)
•	 Medisinsk kompetans

Følgende skal fortrinnsvis sendes til kommunes EPS:
•	 Liaison (inngår gjerne i en etablert ledergruppe på 

EPS, ansvar for NTNU sin egen logg på EPS)
•	 Helsepersonell
•	 Studentprest (kan bistå med psykososial omsorg)

ANSVAR EKSTERNE
Politi – bestiller psykososiale støttetiltak, som EPS
•	 Rekvirerer lokaler (NTNU, kommunen), transport 

(Fylkeskommunen), tepper (Røde kors, Sivilforsvaret) etc.
•	 Frigir klarert informasjon
 
Kommunen – oppretter og drifter EPS på forespørsel 
fra Politi (eller andre)
•	 Kommunens psykososiale kriseteam: Bemanner 

evakuerte- og pårørendesenter 

RESSURSER SOM KAN MOBILISERES AV NTNU TIL EPS
•	 Studentprestene –  bistår ved minnestund, samtaler, sorggrupper
•	 HMS (sentralt/lokalt) Ekstraressurser (praktisk bistand/

omsorg), liaison til evakuerte- og pårørendesenter
•	 HR (sentralt/lokalt) – Ekstraressurser (praktisk bistand/omsorg),  

ansattlister, pårørendeinformasjon, personaldata for reisende
•	 Kommunikasjon (sentralt/lokalt) – Skriftlig 

og muntlig informasjon/budskap
•	 Bedriftshelsetjenesten – Ekstraressurser (praktisk bistand/omsorg)
•	 Sit kafe – Mat/drikke
•	 Kommunens psykososiale kriseteam - akutt psykososial støtte

SUPPLERENDE SJEKKLISTER
• Roller og ansvar i psykososial omsorg
• Minnestund
• Oppfølging av innsatspersonell

Omsorg ved opprettelse av evakuerte- og pårørendesenter (EPS) / omsorgssenter
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PSYKOSOSIAL OMSORG

ANSVAR NTNU
• Informasjon og støtte til ansatte, studenter, besøkende (inn- og utland) 

og pårørende

 VIKTIG INFORMASJON
•	 Ved dødsfall, savnet og alvorlig skadde er det politiet som varsler 

pårørende (politiet varsler pårørende i utlandet ved hjelp fra KRIPOS) 
•	 Informasjon om sykdom/skade er konfidensiell/

fortrolig informasjon og må håndteres deretter
•	 All informasjon som deles skal klareres med politiet 

AKTUELLE OPPGAVER FOR NTNU 
•	 Avklare kontaktpunkt mellom NTNU og lokal utenriksstasjon 

(UD) og Sjømannskirken for overføring av informasjon, 
avklaringer, støtte, behov for liaison etc 

•	 Informasjon til studenter, ansatte, pårørende (koordiner 
informasjon med politiet/ev. med UD eller Sjømannskirken)
•	 Informer om situasjon
•	 Informer om hjelpetiltak innen psykososial omsorg 

som kan benyttes av pårørende i Norge
•	 Anmode pårørende og berørte til å ta vare på hverandre
•	 Avklar om NTNU skal dekke reise hjem, ev at 

pårørende kan dra til skadested
•	 Samtalepartner for personer i krise 
•	 Vurder å sende representant til stedet som kan følge berørte til hjemland

ANSVAR EKSTERNE
•	 Kommuner/regioner i utlandet – ansvarlig for alle som 

oppholder seg der, også de som er på gjennomreise
•	 Kommuner i Norge – Ikke ansvarlig for sine innbyggere i 

utlandet,  statlig ansvar (UD), men berørt kommune
•	 kan opprette pårørendesenter ved større hendelser
•	 kan gi råd til en virksomhet som ønsker å 

opprette sitt eget pårørendesenter
•	 kan på forespørsel bistå med faglige ressurser (psykososialt)

•	 Politiet oppretter kontakt med KRIPOS og lokalt politi i utlandet

RESSURSER
•	 HMS (sentralt/lokalt) - Ekstraressurser (praktisk bistand/omsorg), 

liaison til pårørendesenter (ved større hendelser i utlandet)
•	 HR (sentralt/lokalt) – Informasjon om ansattlister, 

pårørendeinformasjon, personaldata reisende
•	 Studentprestene –  kan bistå lokalt ved minnestund, samtaler, 

sorggrupper pårørendesenter (ved større hendelser i utlandet)
•	 Reisebyrå – oversikt over reisedata
•	 Sjømannskirken (NTNU har beredskapsavtale, kan ivareta 

pårørende i utlandet som representant fra NTNU) 
•	 Sit Helse 
•	 UD – lokal utenriksstasjon finnes på www.landsider.no, ev. ta 

kontakt med UDs operative senter (UDops) åpent 24/7

SUPPLERENDE SJEKKLISTER
• Roller og ansvar i psykososial omsorg
• Minnestund
• Oppfølging av innsatspersonell

Omsorg ved hendelse i utlandet
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ROLLER OG ANSVAR VED PSYKOSOSIAL OMSORG 

 

 

 

Beredskapsorganisering innen psykososial 
omsorg og NTNUs rolle  

 
Ved kriser og ulykkeshendelser vil politiet og kommunens 
psykososiale kriseteam i kommunen iverksette og koordinere 
psykososial omsorg. Sentral, stedlig eller lokal beredskapsledelse vil 
så raskt som mulig ta kontakt med politiet eller kriseteamet i 
kommunen for å tilby sin bistand.  Sentral beredskapsledelse er 
besluttende organ for NTNUs innsats og tiltak innen psykososial 
omsorg når beredskap er satt. 
 

  



VIL DU VITE MER? 

TYPE INFORMASJON LINK 
Helsedirektoratet  
Mestring, samhørighet og håp 
Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykososial-oppfolging-ved-ulykker-kriser-og-
katastrofer 
 

Helsedirektoratet  
Etter selvmordet 
Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/etter-selvmordet-veileder-om-ivaretakelse-
av-etterlatte-ved-selvmord 
 

Justis- og politidirektoratet  
Helhetlig omsorg 
Veiledning om oppgaver og rollefordeling etter ulykker og katastrofer 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/roller-og-oppgaver-etter-ulykker-og-
kata/id87873/ 
 

Helsedirektoratet 
Pårørendeveileder 
Nasjonal veileder 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/stotte-familie-og-andre-
parorende/stotte-til-parorende-i-akutte-situasjoner-og-kriser/ivareta-parorende-i-
akutte-situasjoner-eller-kriser 

Psykologtidsskriftet.no 
Psykososial katastrofearbeid etter 22. juli 
Fagbidrag/fra praksis 

https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2012/07/psykososialt-katastrofearbeid-etter-
22-juli?redirected=1 
 

Senter for Krisepsykologi (SfK) i Bergen. 
Nettside for psykososial oppfølging etter traumatiske hendelser i 
kommuner  

www.kriser.no 
 

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging (RVTS) 
Nettside for ressurssentrene om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging  

www.rvts.no 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL  

SPØRSMÅL HVOR FÅR DU SVAR?  
Hvem har myndighet til å beordre personell til å fratre sine ordinære 
arbeidsoppgaver og bistå beredskapsledelsen (lokalt/sentralt) ved 
hendelser? 

Dersom beredskap er satt har sentral/stedlig/lokal beredskapsleder myndighet til dette.  
Ved behov kan myndigheten delegeres ved at sentral/lokal/stedlig beredskapsleder 
formaliserer dette skriftlig (epost, sms, etc.). 

Hvem har myndighet til å aktivere Plan for psykososial omsorg? Sentral og lokal beredskapsleder 
Kan plan for psykososial omsorg aktiveres uten at det er satt 
beredskap? 

Ja, den kan aktiveres ved behov, men sentral og/eller lokal beredskapsleder må være 
informert 

  



VIL DU VITE MER? 

TYPE INFORMASJON LINK 
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OFTE STILTE SPØRSMÅL  

SPØRSMÅL HVOR FÅR DU SVAR?  
Hvem har myndighet til å beordre personell til å fratre sine ordinære 
arbeidsoppgaver og bistå beredskapsledelsen (lokalt/sentralt) ved 
hendelser? 

Dersom beredskap er satt har sentral/stedlig/lokal beredskapsleder myndighet til dette.  
Ved behov kan myndigheten delegeres ved at sentral/lokal/stedlig beredskapsleder 
formaliserer dette skriftlig (epost, sms, etc.). 

Hvem har myndighet til å aktivere Plan for psykososial omsorg? Sentral og lokal beredskapsleder 
Kan plan for psykososial omsorg aktiveres uten at det er satt 
beredskap? 

Ja, den kan aktiveres ved behov, men sentral og/eller lokal beredskapsleder må være 
informert 

  

SJEKKLISTE FOR OPPFØLGING AV INNSATSPERSONELL                                                                                                                             

Innsatspersonell omfatter: 
• ansatte som har det som en del av sitt ansvar i beredskapsplanen å yte bistand under en hendelse 
• andre hjelpere (ansatt, student) som har bistått frivillig under en hendelse og som bør inngå i oppfølgingen 
 

ANSVAR 
 

STØTTE 
 

• Beredskapsledelsen vurderer den totale belastningen 
innsatspersonell utsettes for under en pågående 
beredskapssituasjon. Vurdering underveis og ved 
førsteinntrykkssamling/evaluering, i dialog med de involverte. 
 

• Oppfølging og ivaretakelse etter kriser, ulykker og katastrofer er 
et linjeansvar.  

 
 

Følgende kan bistå i oppfølging av innsatspersonell: 
• Studentprest - samtaler, enkeltvis og i grupper, råd og veiledning 
• Bedriftshelsetjenesten - omsorg 
• HR (sentralt/lokalt) – bakgrunnsinformasjon om berørt personell 

FASE BESKRIVELSE ANSVAR (STØTTE) 

FORBEREDELSER Krise- og katastrofearbeid er krevende og kan medføre slitasje og reaksjoner hos hjelpere og innsatspersonell. 
Erfaringer viser at opplæring av innsatspersonell før hendelser oppstår gjør hjelpearbeidet mindre belastende og 
reduserer usikkerheten i rollen under innsats. 

HR- og HMS-avdelingen 

UNDER HENDELSEN Ved langvarige hendelser kan det være behov for å ha samtaler med innsatspersonell når de går av vakt. 
 
Hjelpere som opplever seg spesielt berørt, bør ikke bli sendt hjem dersom de er alene, men oppfordres til å være 
sammen med andre.  
 
Personell som opplever uventet sterke reaksjoner, bør ikke sendes på nye oppdrag før de har hatt anledning til en 
gjennomgang av innsatsen og nødvendig restitusjon. Reaksjonene kan innebære behov for helsehjelp fra 
primærhelsetjenesten, kommunens kriseteam og/eller spesialisthelsetjenesten. 

Beredskapsledelser sitter 
med overordnet ansvar, 
men linjeleder forventes 
å ta vare på og følge opp 
sine ansatte. 

LIKE I ETTERKANT AV 
HENDELSEN 

Kall inn innsatspersonell til førsteinntrykkssamling med beredskapsledelsen (se mal), for en umiddelbar 
tilbakemelding samme dag som normalisering ev. raskt etter. Hensikten er både bearbeiding av inntrykk, dele 
opplevelser og fange opp behov for oppfølgingssamtaler. Erfaringene som kommer frem under 
førsteinntrykkssamlingen inngår som en del av datamaterialet som danner grunnlag for evalueringen i etterkant. 
Alle som har vært involvert, har møterett og -plikt.  

Linjeleder 
 
 
 
 

noramab
Highlight

noramab
Highlight



Det viktigste er at det legges opp til en diskusjon som er dynamisk, ærlig og profesjonell, med fokus på resultater og 
læringspunkter. Hensikten er at de involverte aktørene selv kan identifisere hvordan man kan ta vare på og 
videreføre det som gikk bra, og gi anbefalinger om hvordan man kan forbedre det som ikke gikk like bra. Det er 
avgjørende at det er enighet om å være ærlig og at takhøyden i diskusjonene er stor. 
 
I førsteinntrykkssamling gjennomgås følgende i plenum: 
1. Hva forventet vi skulle skje?  
2. Hva skjedde?  
3. Hva gikk bra, og hvorfor?  
4. Hva kan forbedres, og hvordan? 
 
Det er også viktig: 

• å tilrettelegge for gjensidig sosial støtte i gruppen og formidle anerkjennelse av innsatsen og støtte fra 
ledelsen 

• å formidle teknikker og gi råd til mestring av etterreaksjoner 
• å fange opp ansatte som trenger individuell oppfølging 

 
Få med hvem som meldte forfall og ta kontakt i etterkant av møtet. Sørg for at referat blir ført og formidles til 
innsatspersonell og beredskapsledelsen. 

 

OPPFØLGING LOKALT Tydeliggjør for innsatspersonell at de kan kontakte linjeledelsen om man ønsker noen å snakke med. Start opp med 
dagligdagse gjøremål, men gi rom for at mange ikke orker så mye som vanlig.  
 
Dersom hendelsen var svært dramatisk kan en ha flere samlinger for berørte. Dette vurderes av ledelsen i 
samarbeid med for eksempel studentpresten, Sit, bedriftshelsetjeneste og ev. psykososial helsetjeneste i 
kommunen. 

Linjeleder 
 

 

For mer informasjon, se oversikt i sjekklisten «Roller og ansvar» og sjekkliste Agenda for møter ved beredskapshendelser. 
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• å tilrettelegge for gjensidig sosial støtte i gruppen og formidle anerkjennelse av innsatsen og støtte fra 
ledelsen 

• å formidle teknikker og gi råd til mestring av etterreaksjoner 
• å fange opp ansatte som trenger individuell oppfølging 

 
Få med hvem som meldte forfall og ta kontakt i etterkant av møtet. Sørg for at referat blir ført og formidles til 
innsatspersonell og beredskapsledelsen. 

 

OPPFØLGING LOKALT Tydeliggjør for innsatspersonell at de kan kontakte linjeledelsen om man ønsker noen å snakke med. Start opp med 
dagligdagse gjøremål, men gi rom for at mange ikke orker så mye som vanlig.  
 
Dersom hendelsen var svært dramatisk kan en ha flere samlinger for berørte. Dette vurderes av ledelsen i 
samarbeid med for eksempel studentpresten, Sit, bedriftshelsetjeneste og ev. psykososial helsetjeneste i 
kommunen. 

Linjeleder 
 

 

For mer informasjon, se oversikt i sjekklisten «Roller og ansvar» og sjekkliste Agenda for møter ved beredskapshendelser. 

 

SJEKKLISTE FOR MINNESTUND (ANSATT OG/ELLER STUDENT)           20.1.2020 

 

GENERELL INFORMASJON 
Sjekklisten er et forslag til hvordan man kan legge opp en minnestund. Opplegget må tilpasses omstendighetene rundt dødsfallet/dødsfallene, samt etter hvor mange 
som forventes å være til stede.  
 
Minnestund skal avholdes innen rimelig tid etter dødsfallet og i dialog med pårørende. All undervisning på fakultet/instituttet/avdelingen/enheten bør avlyses i tiden 
minnestunden pågår, og gjerne resten av dagen. 
 
ORDNING FOR MINNESTUND 
 
 BESKRIVELSE ANSVAR 

FORBEREDELSER - Lokale – Enheten finner et egnet rom for minnestunden.  
- Pynt/utstyr – Rommet gjøres klart med blomster, lys og et bilde av avdøde for å skape en høytidelig ramme. Utstyr 

til lystenning og kondolanseprotokoll legges klart. Vurder også annet utstyr, eksempelvis papirlommetørklær. 
- Program – Linjeleder utarbeider program for minnestunden og avklarer hvem som er ansvarlig for de ulike delene. 

Se punkter under (musikk, velkomst, minneord, lystenning og stillhet). 
- Det er viktig at seremonien gjøres personlig og at den gjenspeiler den avdødes liv. Det er også fint at man i størst 

mulig grad involverer pårørende (for å ivareta religiøse/kulturelle forhold), medstudenter og kollegaer på NTNU i 
planleggingen av minnestunden.  Underveis kan det spilles musikk, gjerne noe som avdøde likte, eller leses 
dikt/andre tekster.  

Linjeleder  (ansvar) 
(kan få støtte fra 
studentprestene og 
ressurser fra HR- og HMS 
avdeling lokalt/sentralt) 
Avklarer oppgaver med 
øvrige bidragsytere. 

MUSIKK Gjerne levende musikk. Institutt for musikk kan være behjelpelig. Linjeleder leder 
samlingen. Avklarer 
oppgaver med øvrige 
bidragsytere 

VELKOMST Det ønskes velkommen og representant fra enheten eller studentpresten sier noe om hva som har skjedd.  
Det gis også en kort orientering om samlingens oppbygging og ev. planlagte bidragsytere presenteres. 

Linjeleder leder 
samlingen. Avklarer 
oppgaver med øvrige 
bidragsytere 

MINNEORD OG 
STILLHET 
 
 

Det er ønskelig at den som leder minnestunden sier noe om den avdøde. Den som leder seremonien innhenter 
informasjon fra pårørende, medstudenter og ansatte på NTNU.  Det er også fint om det i forbindelse med minneordet 
vises fram noen bilder, dersom det er mulig.  
 
Minneord (Linjeleder/studentpresten); 

Linjeleder leder 
samlingen. Avklarer 
oppgaver med øvrige 
bidragsytere. 
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Her legges det vekt på at det sies noe som kan være til lindring og trøst. 
Det legges til rette for at kolleger og/eller studievenner kan si noe. 
 
Lystenning; 
Dersom det er mulig lages det et lystenningssted hvor alle som vil kan få tenne et lys. Dersom det er mer praktisk med 
flere lystenningssteder så legges det til rette for dette.   
Gjerne levende musikk under lystenning. 
 
Kondolanseprotokoll; 
Kondolanseprotokoll vil ligge fremme under minnestunden, gjerne ledsaget av bilde og lys. 
Protokollen vil bli tilgjengelig på enheten de nærmeste dagene, deretter vil den bli oversendt familien. 
 
Avslutning; 
Linjeleder/studentpresten samler trådene fra minnestunden og har en mer generell avrunding. 
Informasjon om ev. videre oppfølging, samt ulike hjelpetiltak. 
 
Aktuelle telefonnummer og adresser kunngjøres (studentprestene, psykososial helsetjeneste (Sit), HMS-
seksjonen/bedriftshelsetjenesten). 

OPPFØLGING Vurder om pårørende skal få tilbud om å få omvisning på den avdødes arbeidssted/studiested i forbindelse med 
minnestunden. 
 
Husk dødsfallet også etter minnestund og begravelse. Tydeliggjør for de berørte at de kan kontakte ledelsen om man 
ønsker noen å snakke med. Start opp med dagligdagse gjøremål, men gi rom for at mange ikke orker så mye som 
vanlig.  
 
Ved hendelser som setter et særlig preg på mange mennesker kan sorggrupper vurderes etablert. Sorggruppe for 
studenter kan ledes av studentprestene og ev. psykososial helsetjeneste ved Sit Velferd, for ansatte via  
bedriftshelsetjenesten. 

Linjeleder (ansvar) 
(Kan støtte: 
Studentprestene 
Psykososial 
helsetjeneste Sit, 
Bedriftshelsetjenesten) 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Velferdstinget 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: “Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf:.73 59 74 75 

www.velferdstinget.no 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
Referat VT-møte 03/2021 

 
Til:                      
Arbeidsutvalget                                                                Dato: 02.03.21 
Styreleder Sit 
Representanter 
Eierorgan 

Kontrollkomiteen 
 
Møtested: Zoom             
Møtetid: 16:30 
Referent: Ida Ingebrigtsen     
 
_________________________________________________________________ 
 
Ordstyrer Odin Østvedt 
Bisitter Magnus Tvilde 
AU Adrian Emil Chambe-eng 
AU Eniko Toth 
AU Kenneth Klungeland Stange 
AU Michael Li Stene 
AU Simen Tjølsen Oftedal 
AU Richard Solvang  
AU Eirin Espås 
AU Eniko Toth  
AU Kristian Nygård Svartås 
VT Arne Robert Pettersen 
VT Ferdinand Tomek Marnburg 
VT Petter Jacobsen 
VT Sigbjørn Lærum 
VT Svein-Erik Strandabø Olsen 
VT Elise Hansen 
VT Theodor Dolash 
VT Lars Nord Holmer 
VT Kristian Valberg Johnsen 
VT Ludvig Vollev Thorsen 
VT Petter Jacobsen 
VT Sigbjørn Lærum 
VT Theodor Dolash 

http://www.velferdstinget.no/
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Velferdstinget 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: “Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf:.73 59 74 75 

www.velferdstinget.no 

VT Irmelin Johnsen Drangsholt 
VT Simen Killi 
VT Arne Robert Pettersen 
KK Anders Bendiksen 
BB Aslak hollund 
BB Audun stalleland UD 
BB Stian Kåsa 
BB Marte Sæter Ottesen UD 
BB Venil Volla 
BB Sit Audhild Kvam 
BB Sit Lise Mjøsund Sit 
BB Sit Espen Holm 
BB Sit Gustav Øverli 
BB Sit Styret Sofie Carlsen Bergstreøm 
BB Sit Styret Thomas Krogstad Eriksen 
BB Margrethe Baustad 
E Sit-styret Jørgen Sunnvoll 
E DMMH Tina Tran 
E Sti Andreas Knudsen-Sund 
         
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Saksliste 
   
Referatsaker:  
VT-Ref.sak 06/21 - Orientering angående saker/arbeid KK 
VT-Ref.sak 07/21 - Orientering angående saker/arbeid styreleder Sit 
VT-Ref.sak 08/21 - Orientering fra eventuelle observatører fra eierorganene 
VT-Ref.sak 09/21 - Godkjenning av referat fra VT-møte 02.02.21 og referat fra VT-møte 09.02.21 
 

VT-saker 
VT-sak08/21 - Suppleringsvalg til kontrollkomiteen 
VT-sak09/21 - Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit 
VT-sak10/21 - Resolusjon om disponering av Sit sine arealer  
VT-sak11/21 - Styrkning av det psykososiale helsetilbudet i Gjøvik og Ålesund 
VT-sak12/21 - Livssynsorganisasjoner på campus 
VT-sak13/21 - Finansiering av stemmesystem 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.velferdstinget.no/
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Velferdstinget 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: “Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf:.73 59 74 75 

www.velferdstinget.no 

 
 
 
 
 
Møtet åpnet kl. 16:30 
 
Odin og Magnus godkjent som møteleder 
 

 
Konstituering 
Møteinnkalling godkjent  
Ida godkjent som referent 
Andreas og Tina godkjent som tellekorps 
Dagsorden diskuteres 
Forslag til endring av dagsorden fremmes 
 
 
Nr 1: vedtatt Endringsforslag fra Simen,1. 
Endre fra: 
Kl. 16.40 VT-sak 08/21 Suppleringsvalg til kontrollkomiteen  
Kl. 16.55 VT-sak 09/21 Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit  
Kl. 17.50 VT-sak 10/21 Resolusjon om disponering av Sit sine arealer 
  
Endre til: 
Kl. 16.40 VT-sak 09/21 Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit 
Kl. 17.35 VT-sak 10/21 Resolusjon om disponering av Sit sine arealer  
Kl. 18.05 VT-sak 08/21 Suppleringsvalg til kontrollkomiteen 
 
Vedtatt 
  
Endringsforslag fra Simen, 2. 
Endre fra: 
Kl. 16.30 Konstituering  
Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent, tellekorps og dagsorden 
  
Kl. 21.05 Referatsaker  
VT-Ref 06/21 Orientering angående saker/arbeid KK  
VT-Ref 07/21 Orientering angående saker/arbeid styreleder Sit  
VT-Ref 08/21 Orientering fra eventuelle observatører fra eierorgan  
VT-Ref 09/21 Godkjenning av referat fra VT-møte 02.02.21 og referat fra VT-møte 09.02.21 
  
Endre til: 
Kl. 16.30 Konstituering  
Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent, tellekorps og dagsorden 
VT-Ref 09/21 Godkjenning av referat fra VT-møte 02.02.21 og referat fra VT-møte 09.02.21 
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Kl. 21.05 Referatsaker 
VT-Ref 06/21 Orientering angående saker/arbeid KK 
VT-Ref 07/21 Orientering angående saker/arbeid styreleder Sit 
VT-Ref 08/21 Orientering fra eventuelle observatører fra eierorgan 
                  
 vedtatt 
 
Dagsorden godkjennes med endringene som er foreslått 
Referat fra forrige møter er godkjent 
 
 

Møtet lukkes  

VT-sak 09/21 - Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit 

Møtet åpnes 17:28 

 

VT-sak10/21 - Resolusjon om disponering av Sit sine arealer 

Kenneth presenterer saken 

Åpner for spørsmål 

- Hva er Digisit? Er disse arealene tilgjengelig for studenter utenfor NTNU? 

Åpner for diskusjon 

- Om dere ønsker at dette skal gjelde dere så vi jeg oppfordre til at dere leverer inn et 

endringsforslag om dette. Kan være at rombookingen til NTNU kan være en løsning. 

- Slik jeg har forstått det så har ikke Sit tilgang til NTNU sine programmer eller lignende 

slik for eksempel studentprestene har. 

- Lokalene som er Sit eide er gitt tilgang til alle utdanningsinstitusjonene tilknyttet Sit.  

- Veldig ideelt å bruke for eksempel kantiner til quiz og lignende. Hva skjer i så tilfellet 

med matservering?  

- I utgangspunktet er det Sit som skal servere mat i Sit lokalene. Det er ikke alle 

kantinene som har optimal utforming av arealet for slike arrangementer. Kjelhuset er 

et eksempel på det. En oppgradering av lokalene er nødvendig for å kunne benytte 

dem på dag- og kveldstid.  

- Sit har en strategi og mål om bærekraft om å kunne gjøre dette. Det som blir sagt nå 

kan være med på å gjøre at Sit sin strategi kan oppnås. 
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- Har man total oversikt? Ser treningsarealene i G & Å mangler på denne listen. Håper 

at en utredning kan vise hvor mye areal man faktisk disponerer.  

- Hvis man skal booke et areal, vil det være gratis for de som er tilknyttet sit?  

- Det kommer an på hva Sit tenker de vil gjøre. Det som er det mest naturlige er at det 

skal være studenter tilknyttet til sit, og det er tiltenkt at dette skal være gratis. Slik 

som man benytter seg av møterom, lesesal og lignende  

- Vi burde stemme for denne innstillingen og få enda en utredning slik at vi kan 

benytte oss av disse arealene. Det er utredninger som er satt i gang av NTNU nå, så 

de burde man også bruke.  

- Man har jo disse fristasjonene til Sit men mye av arealene som gis ut på campus 

tildeles av Fakultetene for eksempel til linjeforeninger.  

- Det med flerbruk av arealer er veldig viktig. Det er et område man har et potensiale 

til å bli bedre. Det er en prosess i gang der. Spesielt kantiner. Det har vært et stort 

tema. Det blir også da studentfrivilligheten som en del av behovsbildet. Det må også 

tas i betraktning at dette må finansieres også. 

 

Innstilling 

Velferdstinget vedtar at Sit skal gjøre en utredning av hvilke arealer de i dag har som 
kan benyttes til ulike former for studentaktivitet, lager (til foreninger) osv. 
Velferdstinget vil legge vekt på at man skal se potensialer og ikke bare problemer i 
denne kartleggingen.  
 
Velferdstinget ønsker også at det skal startes en prosess for å se på hvordan arealer 
Sit disponerer skal fordeles, og hvordan man kommuniserer ut til frivilligheten hvilke 
tilbud man har innenfor bruk av arealer. Velferdstinget tenker dette kan sees i 
sammenheng med DigiSit-prosjektet og at en form for utleie/tildeling av lokaler kunne 
være en funksjon i den nye digitale plattformen (på sikt). 
 

Votering: Vedtatt 

 

Endringsforslag 

Votering over innstilling med eventuelle endringer: Vedtatt 

 

 

VT-sak 08/21 - Suppleringsvalg til kontrollkomiteen Flyttet 
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Simen presenterer saken 

Åpner for spørsmål 

- Stian Kåsa og Annette Skavhaug stiller til valg og presenterer seg. 

Åpner for diskusjon 

- Stian presenterer seg selv. 

- Hvordan er du i stressende situasjoner? 

- Hvor mange ganger har du sett en episode i Star Wars? 

Innstilling 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 

Votering:  

Stian og Annette blir stemt inn ved akklamasjon 

 

Referatsaker 

Orientering fra Sit-styreleder  
Kommentar fra Kus – oversikt over hvem som har fått bevilget penger. 
Orientering angående saker/arbeid KK 
Orientering fra eventuelle observatører fra eierorgan 
- DMMH orienterer 
- Sti orienterer 
- Fotofagskolen orienterer 
Godkjenning av referat fra VT-møte 24.11.20  
 

 

Pause 18:21 

Møtestart 18:40 

- Fotofagskolen orienterer 

- BI orienterer 

Godkjenning av referat fra VT-møte 24.11.20 

 

VT-sak 11/21 - Styrkning av det psykososiale helsetilbudet i Gjøvik og Ålesund 

Simen presenterer saken 
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Åpner for spørsmål 

Åpner for diskusjon 

- Alternativ 2 høres ut som det beste alternativet. Hvor en tilfeldig student oppdager 

at semesteravgiften øker, hva sier man da? 

- VT skal ha en oversikt over hva semesteravgiften går til. Den vil ikke tre i kraft før 

etter sommeren. VT har en oversikt på nettsiden vår, i tillegg at vi vil ha en oversikt 

over hva semesteravgiftene går til når man betaler denne. Sit og VT skal også ha det. 

- Å gjøre noe med psykososiale tilbudene i Gjøvik & Ålesund er veldig viktig. I 

Trondheim er det 36 per stillingsprosent. Mens i Gjøvik 225 og Ålesund er 124 per 

stillingsprosent. Å foreslå 80% er veldig bra. Kudos til kritikken som rettes mot 

kommunikasjonen av tilbudene.  

- Digitale tilbud fra den stillingsprosenten vil være tilgjengelig for alle byene. 

- Jeg vil si jeg er enig i Ferdinand sitt innlegg. Det er det vi holder på med i VT, øke 

velferden for studentene. 

- Jeg vil gjerne høre fra de som studerer i Ålesund og Gjøvik. 

- Siden du spør så kan jeg gjerne kommentere. Det er åpenbart at tilbudet må styrkes. 

Tilbudet i trnd burde også styrkes, men det er en skjevfordeling her som gjør at G og 

Å skal bedres. Det ryktes at det er en ansettelse på gang, men usikker på hvor de 

midlene tas fra. Fiffig begrepsbruk, ala psykososiale tilbud er rettet mot psykologer, 

men ønsker at råd skal inkluderes i dette.  

- Midlene du sikter til er nok nevnt i sakspapiret med at det er ekstern støtte.  

- Tror vi er enige i at det skal bli et bedre tilbud. Men hvordan skal det gjøres. Det 

burde være en høy terskel for å øke semesteravgiften. Da kan den bli veldig høy. Hva 

skjer med det andre alternativet, og hvor kommer de ifra? 

- De er i budsjettet til VT og ved å bruke de så kan man hindre spillerommet til Vt. Vi 

har flere saker som kan kreve midler, men om den tas nå så begrenser det 

fleksibiliteten til å vedta slike saker det neste året. 

- Det som gjør at vi kan starte med å utbedre tilbudet i Gjøvik er de eksterne støtten. 

Vi må få inn en bedring på tilbudet i alle byene. Vi må benytte de digitale ressursene 

vi har for å bedre tilbudene. Veilederen og den nye stillingen (leder av psykososial) 

gjelder for alle byene. Det er satt i gang et arbeid allerede.  

- Er for alternativ A. Som Simen nevnte er det problematikk knyttet til å ta pengene fra 

VT. Det er en stor fordel å kunne ha den muligheten videre. Da semesteravgiften 

allerede skal endres så er 8 kr forsvarlig. 12 kr var en vedtatt sum til et nybygg for en 

by (Trondheim) så da tenker jeg 8 kr til tre byer er forsvarlig. 

- For fotofagskolen er det vanskelig allerede å få betalt avgiftene vi har knyttet til 

studiet. 
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- Skjønner problematikken knyttet til dette. Men det er 8 kr og disse pengene skal gå 

til psykososiale tilbud for tre byer. Men er jeg er enig i at terskelen skal være høy og 

med det så mener jeg dette er forsvart godt nok til å komme over terskelen. 

- Vi har den dyreste semesteravgiften i Norge, så om det er en fjerde løsning så hadde 

det vært fint. 

- Vi kan ikke differensiere semesteravgift basert på by eller utdanningsinstitusjoner. 

Her betaler fellesskapet for alle, og noen er  

- Det er en forskjell mellom skolepenger og semesteravgiften.  

- Semesteravgiften knyttet til Sit er en av de laveste i Norge. Sammenlignet med andre 

ligger ikke Sit noe høyt.  

- La oss si at denne saken ikke går igjennom nå. Hva skjer da? Kan vi prioritere dette 

over andre ting? 

- Sånn egentlig så skulle den saken bli tatt i budsjettprosessen til Sit. Denne saken vil 

inngå i budsjettet til neste år. Man antar at man får inn mer penger ved at flere 

studenter betaler semesteravgift, slik at man kan finansiere det. 

- Ser en trend at man gir ut penger. Det er vel og bra, men vi kan ikke bare ta fra et 

sted uten å tenke på konsekvensene. Forslag B kan likeså godt være like bra som 

forslag A.  det er fortsatt spillerom å gå på. Vi har bare låst oss fast i ett år, da med 

tanke på ekstra midler knyttet til korona osv. 

- Vi har ikke bare gitt ut penger, vi har kuttet tannhelsebudsjettet. Det er ikke noe i 

budsjettet nå som er knyttet opp mot koronasituasjonen. 

- Det eneste jeg tenker på er at når man øker stillingene så er det langsiktig. Så det må 

innebære at det skal inn en trygg plass – ala semesteravgiften. Da er vi sikret fram i 

tid. 

- Ubrukte midler er fremdeles midler. De ville bli satt inn på fond hvis ikke 

omdisponeringen hadde skjedd. Vi har ikke “klart å brukt opp” pengene i Vt de siste 

årene, så er ikke enig i at vi ikke har spillerom. 

- Fint at vi gir penger til psykisk helse. Skjønner at det er flere som har høye utgifter 

enn andre. 8 kr er ikke så mye og kan hjelpe mange. 

- Studentene i Gjøvik og Ålesund har vært med på å finansiere nybygg, biso med mer. 

Så nå er det slik at studentene i G og Å burde få noe igjen.  

- Har ikke sagt det fjerner spillerommet, men det begrenser det. Det er sånn at midler 

fra semesteravgiften går til banken, Huset, VT spons osv. Så midlene blir spredd.  

- Det e rikke sånn at Trondheim tar alt, men hørte man på Ferdinand så får de mindre, 

så nå burde de også få noe.  

- Når det ble søkt penger til nybygg så husker jeg ikke at det var mye motstand for å 

øke den med hele 12 kroner. Nybygg er hovedsakelig for studenter i Trondheim. og 

nå er det snakk om 8 kr til psykisk helse.  

- Mine reservasjoner knyttet til dette er mer at vi må se på prioriteringene vi gjør med 

tanke på hva vi gir penger til. 
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- Det som er utfordringen med å ta det senere er at det vil forsinke en en mulig 

ansettelse. Sit skal også sende inn søknad til KD om økning av semesteravgiften i 

morgen, og da er det en fordel å ha dette vedtaket med (om det blir vedtatt).  

- Kan vi si at vi vedtar det nå som semesteravgiften i år og så ta pengene fra en annen 

post og så senke semesteravgiften igjen etterpå? 

- Jeg lurer på om vi allerede har søkt KD om midler? For dersom det er mulig å bake 

denne inn i høsten 2021 så er det mye ryddigere enn å ta en like økning for så å ha 

enda en etter det. 

- Søknaden er ikke sendt til KD enda. Sit styret skal behandle den i morgen og denne 

saken kan bakes inn om dette går igjennom i VT. 

- Da det er diskutert mye om velferd i de ulike byene. velferd er mye mer enn bare det 

psykososiale tilbudet. Man har ulike behov på ulike steder. 

- Det overrasker meg litt at folk er uenige i dette. Spesielt med tanke på nybygg til 

samf som gikk så lett igjennom. Jeg stemmer gledelig for innstillingen. 

- Jeg har vært med i studentpolitikken og jeg har aldri vært med på å senke 

semesteravgiften. Så det vet jeg ikke hvordan man gjør. Men vi vil jo alltid finne 

måter å bruke midlene på og prioritere disse hensiktsmessig.  

- VT kan si hva dere vil at semesteravgiften skal være på. Det å øke for så å senke den 

igjen er litt rart. Vi ønsker ikke å endre på semesteravgiften så ofte. Det har vært 

redusering før, men det handler mer om hvor ofte. Og vi har ikke sendt søknaden 

enda, så per nå er den ikke endret.  

 

Innstilling 

Velferdstinget vedtar å øke semesteravgiften med 8 kroner, fra 592 kroner til 600 

kroner. Økningen på 8 kroner er øremerket Sits psykososiale helsetjeneste og skal 

gå til å øke stillingsprosenter i Gjøvik og Ålesund, samt styrke de digitale 

samtaletilbudene som skal være tilgjengelige for alle Sits studenter. Videre mener 

Velferdstinget at arbeidet med å lage en felles veileder er viktig for å sikre at 

studentene våre skal oppleve et likeverdig tilbud. 

 

Velferdstinget vil samtidig rette sterk kritikk mot Sit for hvordan de kommuniserer 

ulikt til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim om psykologtilbudet på sine 

nettsider. Sit har et ansvar med å gi alle studenter den informasjonen de trenger, 

ikke bare studentene i Trondheim. 

 

Votering: Vedtatt 
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Votering med eventuelle endringer: Vedtatt 

 

 

VT-sak12/21 - Livssynsorganisasjoner på campus 

Michael presenterer saken 

Åpner for spørsmål 

• Mener du i sakspapiret at vi ble sekulære i et annet år enn 2012? 

Åpner for diskusjon 

• For det første tenker jeg at det er utelukket at studentprestene skal ha monopol. 

studenter har mange andre religioner enn kristendom. Det er feil at det skal være en 

som er prioritert.  

• Enig med at det ikke skal være monopol. Jeg er for at studenter kan snakke med 

noen. Og at det er et tiltak for psykososial. 

• Det er forskjell mellom å være student enn i militæret. Det er utfordrende å ha et 

slikt senter og det er ikke alle livssyn som har ressurser til å kunne være der. Hvem 

skal inkluderes? Hvem har rett til å være der? 

• Når det kommer til at det skal være folk der. Man trenger ikke å ha folk der hele 

tiden. Kan være noen der i ulike time-slots. Finansieringen må skje på egenhånd, 

men kan hjelpe til å få de som ikke har mulighet til å finansiere det selv. Det er noen 

religioner som har mer ressurser enn andre. 

• For punkt 1. Vi bør ha mangfold i religioner. Vi burde ikke tvinge eller sterkt 

oppfordre religioner til å etablere seg på campus. Det siste punktet om fellesrom er 

positivt. Og det er bra at man skal ha det åpent for alle. Skeptisk til at vi skal komme 

inn på et spor hvor man hindrer noe som helst religion på campus. Man er som 

student et helt menneske som trenger støtte i ulike ting. Studentpresten i Gjøvik er 

forsvart ofte på grunnlag av det gode tilbudet hen står for. 

• Jeg ser et problem hvorav at et nytt campus kan stille spørre hva vil du ha lokale til 

studentfrivillighet eller prest? Da velger jeg studentfrivillighet.  

• NTNU har mulighet til å skaffe arealer om de vil det. Hvert fakultet har areal til 

disposisjon. Det er en god del arealer som ikke brukes, men det blir ikke gjort selv 

om. Det er ikke en selvfølge at om vi sier nei til dette så kommer studentfrivilligheten 

til å få det. 

• Når det kommer til å ha faste lokaler, så for å utarbeide universell politikk så burde 

man ha mulighet til å booke samtalerom til de som trenger det. Hvem skal ha adgang 

til det? Så lenge man ikke skal ha organisasjoner som er hatefulle så burde det være 
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høyt tak og lav terskel for hvem som kan ha tilgang til disse rommene. Hva om det 

etableres et området hvor man har booket timer til livssynspraktiserende.  

• Jeg vil nok stemme for å tilrettelegge i moderat grad, og jeg er heller ikke for at noen 

skal bli favorisert. Skal mye til å få meg til å stemme for å ta mye hensyn. 

• Så lenge man fortsatt feirer bare kristne helligdager så er vi fremdeles styrt. 

• Skjønner hva du mener og er et godt poeng, men ikke relevant her. 

• Jeg er helt enig i at studentfrivilligheten skal prioriteres. Men vi må huske at det er 

ganske mange studenter som har behov for å benytte et bønnerom. Den 58 plassen 

til studentfrivilligheten skal ikke gå over det 1 rommet til livssynsorganisasjoner.  

• Det er enkelt å finne religiøse personer å kunne snakke med, hvert fall i Trondheim. 

Det er gratis og veldig tilgjengelig. Jeg er enig i at det ikke skal  

• En studiehverdag som ikke inneholder korona. For eksempel å ha faste bønner så er 

det viktig å ha et rom hvor man kan gjennomføre dette. Det er viktig.  

• Vår erfaring er at det er vanskelig å finne arealer på NTNU. Det er begrensede 

mengder areal og hva man kan få inn der.  

• Slik jeg forstår det så vil NTNU behandle religionene likt. Da er det jo vanskelig å si 

nei til for eksempel Islam eller andre. Når man først åpner for det så er det vanskelig 

å nekte andre. Det tar seg dårlig ut.  

• Det handler om harde prioriteringer, og spesielt da i Trondheim - Gløshaugen. Det er 

i utgangspunktet en prinsipiell diskusjon. Det viktigste for meg er at vi finner en 

løsning som gir rom for å ha religiøs utøvelse. Fleksible og gode løsninger. 

• Det er ikke gitt at alle vil ha samme type rom. Skal de ha tilgang der studentene er så 

må de ha tilbud på alle campus.  

• Man jobber mye i trondheim med å sentralisere, så det håpes jo at vi kan samle 

tilbudene mest mulig. Ikke gi dem for mye lass slik at det går på bekostning av 

frivillighetsarealer.  

• Vi må ikke glemme at vi holder på med studentvelferd og frivillighet er en del av det 

og dette her er en annen del. 

 

Innstilling 

Arbeidsutvalget tar med seg momentene fra diskusjonen i det videre arbeidet med 
livssynsorganisasjoner på campus. 
 

 

 

VT-sak 13/21 - Finansiering av stemmesystem 
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Simen presenterer saken 

Sindre presenterer  

Åpne for spørsmål 

- Er det slik at de 400 er 60% over estimert? Om dere ikke bruker pengene, hvor går de 
da? 

- Det er snakk om andre aktører, men at dere ikke gikk for dem fordi dere ikke ville 
koble på andre. Har det blitt vurdert å spørre andre studentbyer om de kan bidra 
eller være samarbeidspartnere? 

Diskusjon 

- Hva er maks på fase en – det er 170 000kr. Hvis man overskrider det så tar man 
kontakt med AU. 

- Forslaget til vedtak i presentasjonen er ikke det samme som det som er tatt med i 
sakspapirene. Det må i så tilfelle sendes inn som endringsforslag.  

- 400 00 kr er mye. Men det vises til at et abonnement i Opavote er dyrere enn den 
summen. Det er noe som kan heller sendes inn til NSO slik at ikke VT tar hele 
støyten. 

- Verdien som det de tre byene bidrar gjør at det er verdt det i seg selv.  
- Hva er det verdt å bruke penger på?  
- Har dere vært i dialog med andre studentdemokrati om det er andre som kan bidra? 

Jeg personlig er veldig fornøyd med deres tjenester og anbefaler dere varmt. Men 
det som hadde vært spennende er hvor mye penger som MÅ til å få finansiere det?  

- Som leder for DMMH vil jeg dele mine erfaringer. Jeg hadde Kristian som ordstyrer 
for møte. Alle ble kastet ut av møtet etter 45 minutter og vi fikk ikke gjennomført 
valgene vi skulle. Dette kan gjøre hverdagen til studentfrivilligheten mye lettere.  

- Det er en veldig flott idè. Det rammen en stor andel av studentene. Summen er litt 
for stor for en aktør. Gjerne inkludere flere for å få ned risikoen. 

- Det at generalforsamlinger tar lang tid hindrer oppmøte og gjør at de som velges er 
de som klarer å få flest venner til å komme på møtet.  

- Vi har undersøkt andre partnere. NSO bruker et sterkere system, og det er fordi 
budsjettet deres er mye større. Det er 250 00 som er det minste estimatet. Det er en 
grunn til at flere IT kyndige linjeforeninger har etablert egne systemer.  

- Er ikke dette en mulighet til god PR for VT?  
- Om man ikke får noe ut av pengene man gir, så er det ikke sikkert det er en så god 

investering eller PR.  
- Det er ikke snakk om 170 000 for ingenting. Det er 170 00 for fase en. Det vil 

fremdeles være et godt tillegg til studentfrivilligheten i Trondheim.  
- Intensjonen med vår innstilling er at det ikke skal presiseres hvor pengene skal gå fra 

fordi det må være noe vi har en dialog om. Det er snakk om kontinuerlige 
utbetalinger og ikke en engangssum på 400 000. Samt utredninger og 
tilbakemelding. Det å ha VT logoen på dette kan være veldig bra for VT. 

- For det første så er dette er et tilleggstilbud og ikke at organisasjoner ikke kan 
gjennomføre valg uten dette. Det kan være en løsning at rektorpotten spm kan 
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brukes til dette. Den brukes ikke opp som regel. Det tredje er risiko knyttet til It-
prosjektet. Det kan enten bli dyrere eller ikke komme i mål. Da står man i teori igjen 
med ingenting. Omd et blir dyrere så kan man velge å trekke seg ut av avtalen, som 
da igjen vil si at man ikke får noe igjen for. Det å ha penger som ikke blir brukt er ikke 
noe vi vil, men Sit har en milliard på bok. 

- Rektorpotten er avviklet.  
- Rektorpotten er ikke avviklet, den skal bli flyttet til en annen avdeling. Den evalueres 

nå. 
- Jeg er veldig positiv til prosjektet, kunne tenkt meg at vi kunne stille garanti innen en 

viss ramme om dere søker til andre samarbeidspartnere. Hvor mye vedlikehold sees 
det for seg at man kommer til å ha. Som du sier så er det andre som har utviklet egne 
systemer. Og da må dette bli bedre enn alle de systemene. Tror det kan være verdt 
pengene, men jeg kommer til å komme med et endringsforslag om å justere ned 
summen.  

- Jeg var veldig positiv til prosjektet, men nå er jeg mer positiv. Jeg føler for å støtte 
det enten det er 300 000 eller 400 000 så langt dere finner andre 
samarbeidspartnere. Jeg er ikke så redd med tanke på risikoen, da man har 
fremdeles de erfaringene man har fått på veien. Man er ikke nødvendigvis tomhendt.  

- Tror det vil være god PR for VT og oss. Vi har snakket med andre, men vi kom til dere. 
Kenneth sine tanker om risiko er nok reelle, men det handler også om timing, og om 
vi skal få denne ballen til å rulle så må vi gjøre det nå. Om 300 vedtas så har vi 20% 
margin å gå på, så det er veldig lite for et IT-prosjekt. Aslak har fått seg jobb og min 
kone er gravid, så det er litt viktig å få dette i gang slik at vi kan gjennomføre det på 
en god måte mens vi har disse ressursene tilgjengelig.  

- Man kan være for et prosjekt, men AU sin innstilling er at det skal skje mer 
utredning. Timing kan være viktig, men man må tenke på om den er verdt 400 000 
viktig. 

- Vi har snakket med samtlige dere har nevnt, men tror ikke vi får penger før om ett år. 
- Det er fremdeles timingen det går på.  
- Det er viktig å huske på at det skal være mulig for alle å benytte seg av det og kan 

gjøre det mer lavterskel, så det gjør det mer universell.  

 

Innstilling 

Forslagsstillers innstilling: 

Velferdstinget vedtar:  

Å støtte Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte et digitalt 
stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner.  

 
Arbeidsutvalgets innstilling: 

Velferdstinget sender saken tilbake til Organisasjonskollegiet for videre utredning.   
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Velferdstinget ønsker at det skal legges frem en finansieringsplan som innebærer flere 
samarbeidspartnere for å redusere kostnad og risiko for de som er med på å finansiere.   

Velferdstinget mener også det er store usikkerheter knyttet til sum og ønsker en form for 
garanti på at et fungerende produkt kan leveres innenfor en kostnadsramme.  

 

Endringsforslag 

 
Endringsforslag fra Svein-Erik:  
Endring fra: 

Å støtte Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte et 
digitalt stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner. 

Endring til: 
VT støtter Organisasjonskollegiets utvikling av møteverktøy / voteringsverktøy inntil en 
ramme av 300’000,- under forutsetning av at tjenesten gjøres tilgjengelig for alle frivillige 
studentorganisasjoner i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og med en tydelig plan på langsiktig 
drift. 
Votering: falt 
 
Tillegg til organisasjonskollegiet sitt forslag:  
Fra: 
Å støtte Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte et digitalt 
stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner.   
Til 
Å støtte Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte et digitalt 
stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner. Dersom fase 1 av 3 i 
prosjektet overstiger estimert arbeidsmengde for fasen med mer enn 60 % legges saken 
frem for ny behandling i Velferdstinget."  
Votering: falt  
  
Forslag 2: 
Endringsforslag fra Aslak - Ny innstilling: 
Velferdstinget støtter Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte 
et digitalt stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner. Dersom fase 
1 av 3 i prosjektet overstiger estimert arbeidsmengde for fasen med mer enn 60 % legges 
saken frem for ny behandling i Velferdstinget. 
Velferdstinget ønsker også at Organisasjonskollegiet fortsetter arbeidet med å søke andre 
kilder til prosjektstøtte, for å senke risiko for involverte parter. 
Votering: vedtatt 
  
Eventuelt 
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• Kristian orienterer fra Kulturstyret 

• Svein-Erik snakker om LM-NSO 

• Michael orienterer om status utredning AUs oppbygging, revidering av avtalen med 
Huset, IME prosjektet og En Psykt Vanlig Uke. 

Møteevaluering 

Runde rundt bordet. 

 

Vedtak 

VT-sak08/21 - Suppleringsvalg til kontrollkomiteen 

Stine og Annette er valgt inn til Kontrollkomiteen 

 
VT-sak09/21 - Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit 

Lukket 

 
VT-sak10/21 - Resolusjon om disponering av Sit sine arealer  

Velferdstinget vedtar at Sit skal gjøre en utredning av hvilke arealer de i dag har som 
kan benyttes til ulike former for studentaktivitet, lager (til foreninger) osv. 
Velferdstinget vil legge vekt på at man skal se potensialer og ikke bare problemer i 
denne kartleggingen.  
 
Velferdstinget ønsker også at det skal startes en prosess for å se på hvordan arealer 
Sit disponerer skal fordeles, og hvordan man kommuniserer ut til frivilligheten hvilke 
tilbud man har innenfor bruk av arealer. Velferdstinget tenker dette kan sees i 
sammenheng med DigiSit-prosjektet og at en form for utleie/tildeling av lokaler kunne 
være en funksjon i den nye digitale plattformen (på sikt). 

 

 
VT-sak11/21 - Styrkning av det psykososiale helsetilbudet i Gjøvik og Ålesund 

Velferdstinget vedtar å øke semesteravgiften med 8 kroner, fra 592 kroner til 600 
kroner. Økningen på 8 kroner er øremerket Sits psykososiale helsetjeneste og skal 
gå til å øke stillingsprosenter i Gjøvik og Ålesund, samt styrke de digitale 
samtaletilbudene som skal være tilgjengelige for alle Sits studenter. Videre mener 
Velferdstinget at arbeidet med å lage en felles veileder er viktig for å sikre at 
studentene våre skal oppleve et likeverdig tilbud. 
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Velferdstinget vil samtidig rette sterk kritikk mot Sit for hvordan de kommuniserer 
ulikt til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim om psykologtilbudet på sine 
nettsider. Sit har et ansvar med å gi alle studenter den informasjonen de trenger, 
ikke bare studentene i Trondheim. 

 

 
VT-sak12/21 - Livssynsorganisasjoner på campus 

Arbeidsutvalget tar med seg momentene fra diskusjonen i det videre arbeidet med 
livssynsorganisasjoner på campus. 

 

 
VT-sak13/21 - Finansiering av stemmesystem 

 

Velferdstinget støtter Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte 
et digitalt stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner. Dersom fase 
1 av 3 i prosjektet overstiger estimert arbeidsmengde for fasen med mer enn 60 % legges 
saken frem for ny behandling i Velferdstinget. 

Velferdstinget ønsker også at Organisasjonskollegiet fortsetter arbeidet med å søke andre 
kilder til prosjektstøtte, for å senke risiko for involverte parter. 

 

Avsluttes 20:30 

 

Kenneth Stange/s/                                                       Ida Ingebrigtsen/s/ 
Leder                                                                            Rådgiver 
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STi-sak 12/21 Bruk av evaluerende spørreundersøkelser i alle emner ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Anbefalt lesning  
 
Anbefalt lesning 1 - The Validity of Student Evaluations of Teaching 
 
Vedlegg  
Vedlegg 1 – Metoder for evaluering av emner ved NTNU 
 
Forkortelser 
SHOT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Bakgrunn for saken
 1 
Emneevalueringer ved NTNU 2 
Som student ved NTNU blir man flere ganger bedt om å svare på undersøkelser, som 3 
for eksempel SHOT-undersøkelsen og studiebarometeret. Disse undersøkelsene gir 4 
god innsikt og statistikk for en bred gruppe studenter som flittig blir brukt av 5 
universitetet til å bedre studiekvaliteten, men har to svakheter: undersøkelsen 6 
gjennomføres ikke av alle, og undersøkelsene er svært generelle og kan derfor ikke 7 
spesifikt fortelle hvor utfordringene ligger. Sistnevnte er spesielt utfordrende når det 8 
kommer til kvalitet i emner. Studenter kan ikke uttrykke at de har hatt noen veldig gode 9 
og noen veldig dårlige forelesere når de kun kan svare ett tall mellom 1 og 5. 10 
 11 
Ved NTNU er det ikke vanlig praksis at emner evalueres gjennom 12 
spørreundersøkelser. Emneansvarlig skal hver gang emnet gjennomføres innhente 13 
tilbakemeldinger fra studenter, som normalt skjer gjennom en referansegrupppe 14 
(Vedlegg 1) som skal skrive en avsluttende rapport. Ved hver tredje gjennomføring av 15 
emnet skal emneansvarlig innhente tilbakemeldinger fra alle studenter. Her er en 16 
spørreundersøkelse én metode å gjøre dette på, men det er opp til emneansvarlig selv 17 
å finne en hensiktsmessig vurderingsmetode. 18 
 19 
Selv om det ikke er praksis ved NTNU at alle studenter gir tilbakemeldinger til emner, 20 
er dette noe det finnes en etterspørsel av. Appen og nettsiden EMNR er en tjeneste 21 
syv studenter ved NTNU har utviklet der man kan vurdere emner, med den hensikten 22 
at det skal forenkle fagvalget for studenter. 23 
 24 
Generelt har det vært lite diskusjon i Norge og ved NTNU om bruk av undersøkelser 25 
til emneevalueringer for alle studenter. Dette er dog et mye større tema i utlandet. 26 

https://www.cambridge.org/core/journals/ps-political-science-and-politics/article/validity-of-student-evaluations-of-teaching/76545F464888FAB84173B7A585FE0B9A
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/gjennomf%C3%B8re+studentevaluering+av+emne
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 27 
Bruk av evalueringer i utlandet 28 
Evalueringer av emner ved hjelp av spørreundersøkelser er ikke uvanlig i den store 29 
verdenen, men praksisen er ulik, både i innhold og hvor strengt den gjennomføres. 30 
 31 
Ved Chalmers i Sverige får alle studenter tilsendt én undersøkelse per emne med 32 
elleve spørsmål som er like for alle emner. Emneansvarlig kan også legge til ekstra 33 
spørsmål om det er ønsket. Undersøkelsene sendes uka etter siste eksamen, før 34 
karakterer slippes. 35 
 36 
Ved Stanford University kan man se karakterene sine i et emne to dager tidligere ved 37 
å gjennomgå en spørreundersøkelse. Om man ikke ønsker å svare på spørsmålene, 38 
må man aktivt trykke «hopp over» på alle spørsmålene. Dersom det er tre eller færre 39 
studenter i emnet vil undersøkelsen ikke gjennomføres, da de mener det er viktig å 40 
opprettholde anonymiteten blant studentene. 41 
 42 
Ved Columbia University blir studentenes besvarelse offentliggjort. Dette var 43 
universitetets respons på at studentene brukte en lignende tjeneste som EMNR, men 44 
at både studenter og faglærere reagerte på utdatert og manglende informasjon ved en 45 
slik tjeneste. Columbia University bruker fire spørsmål som er like for alle emner, 46 
knyttet til læringsutbytte, vurderingsform, arbeidsmengde og om studenten hadde 47 
anbefalt emnet videre. Emneansvarlig kan legge til ytterligere åtte emnespesifike 48 
spørsmål om det er hensiktsmessig. Etter skepsis fra faglærere ble to krav 49 
imøtekommet. Emner trenger ikke offentliggjøre resultatene de første to årene etter 50 
opprettelse, dette for å ikke ødelegge for yngre undervisere eller eksperimentelle 51 
undervisningsformer. Emneansvarlig kan be om at enkelte tilbakemeldinger ikke blir 52 
offentliggjort dersom de er for upassende. En ekstern komité skal da ta stilling til 53 
hvorvidt det skal sensureres. 54 
 55 
 56 
Debatten om spørreundersøkelser i emner 57 
Selv om dette er et spørsmål som ikke er mye diskutert i Norge, er det flittig diskutert i 58 
Amerika. Pamela Gravestock ved University of Toronto har forsket på studentbaserte 59 
emneevalueringer (Anbefalt lesning 1) og legger frem forskningsresultater som peker 60 
både for og imot undersøkelser i alle fag. Forskningen dreier seg ikke alene om 61 
spørreundersøkelser, men generelt om at studenter gir tilbakemeldinger, noe som 62 
vanligvis skjer gjennom spørreundersøkelser. 63 
 64 
Argumenter for studentbaserte undersøkelser i alle fag inkluderer at en god 65 
undersøkelse vil kunne gi en pålitelig vurdering av emnet og at denne vurderingen, i 66 
følge forskning, samsvarer med eksterne evalueringer av samme emne. Faglig 67 
krevende emner får som regel gode vurderinger, noe som brukes som motargument 68 
for at enkle fag med mange høye karakterer fører til gode tilbakemeldinger fra 69 
studenter. Emneansvarlige er også generelt positive til at studenter evaluerer emnene. 70 
 71 
Argumenter mot er at det ikke finnes en universell parameter som kan vurdere hvor 72 
godt et fag er, og at undersøkelser derfor blir meningsløse, spesielt om de kun er 73 
kvantitative og skal gjøres generelle for alle fag. Emneuavhengige faktorer som 74 
eksamensdato, øvingstimer og timeplan kan påvirke studentenes tilbakemelding, og 75 
faglærer kan bli fristet til å gi bedre karakterer for å få gode tilbakemeldinger. Man kan 76 
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også bli fristet til å sammenligne emner på tvers av disipliner som gir et uriktig bilde av 77 
emnenes vurdering: det finens ingen verdi i å sammenligne et fysikkemne med 78 
snittvurdering på 3,7 med et praksisemne med snittvurdering på 3,5.  Et system som 79 
håndterer slike tilbakemeldinger, er også noe som kommer til å trenge mye tid og 80 
ressurser fra administrasjonen. 81 
 82 
Slike diskusjoner er også årsaken til at universiteter ikke har funnet én bestemt metode 83 
som fungerer. Individuelle universiteter må derfor selv ta stilling til hva som kan fungere 84 
best til sin situasjon. NTNU må for eksempel ta stilling til om dette er like prekært når 85 
vi opererer med gratis utdanning. Studenter kan også raskt oppleve en skjematretthet, 86 
noe som reduserer resultatenes kvalitet, og man må ta stilling til om undersøkelser 87 
skal fungere sammen med, eller isteden for, referansegruppene.  88 
 89 
 90 
Saksbehandlers vurdering 91 
NTNU setter kvalitet svært høyt. For å kunne oppnå god kvalitet i utdanningen trenger 92 
man at studentene aktivt bidrar med tilbakemeldinger og vurderinger. 93 
Referansegruppene fungerer bra for å gi fortløpende og kvalitative tilbakemeldinger, 94 
men vil i mindre grad kunne gi helhetlige vurderinger som kan vise emnets progresjon 95 
over tid. Samtidig vet vi at faglærere sliter med å få studenter til referansegruppene, 96 
og referansegruppene sliter med å innhente inforamasjon fra alle studenter i emnet. 97 
Innføring av standardiserte spørreskjemaer i alle emner vil både gi NTNU et verktøy 98 
for å kunne kartlegge studiekvaliteten, men også gradvis innføre en kultur ved NTNU 99 
der studenter i større grad tar stilling til læringsutbyttet og sin egen studiekvalitet. 100 
 101 
Saksbehandler ser det som hensiktsmessig at en slik undersøkelse består av både 102 
generelle spørsmål som er likt for hele NTNU, men at emneansvarlig også kan legge 103 
til spørsmål spesielt tilpasset emnet. Det vil gi emneansvarlig muligheten til å få 104 
tilbakemeldinger på nye vurderings- eller undervisningsformer.  105 
 106 
Saksbehandler ser det også som hensiktsmessig at en slik undersøkelse kommer etter 107 
eksamen (evt. etter all vurdering er gjennomført), men før karakterene blir sluppet. Da 108 
vil studentene også kunne kommentere vurderingsformene, men ikke bli farget av 109 
karakterfordelingen. Saksbehandler ser også argumentet for at man kan gi 110 
undersøkelsen før eksamen. Da vil studenten ha mer fokus på faget, og kanskje flere 111 
og sterkere meninger. Samtidig er det da lettere for studenten å nedprioritere 112 
undersøkelsen da det nødvendigvis er mye annet å tenke på da. 113 
 114 
Saksbehandler ser også verdien av å publisere statistikk for emnet for flere år tilbake. 115 
Dette vil gi både studenter og faglærere muligheten til å se utviklingen i kvaliteten, samt 116 
gi mulighet for studenter til å vurdere hvilke emner de ønsker å ta som valgbare emner.  117 
 118 
 119 
Arbeidsutvalgets innstilling 120 
Studenttinget mener:  121 

• At det ved alle emner ved NTNU skal foreligge en undersøkelse studenter må 122 
besvare for å kunne se sin karakter. Det skal være mulig å hoppe over 123 
spørsmål. Undersøkelsen skal foreligge hver gang emnet 124 
gjennomføres. Karakteren vil gjøres tilgjengelig to dager senere om studenten 125 
ikke velger å ta undersøkelsen. 126 
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• At det er hensiktsmessig å bruke spørreundersøkelser som en del av 127 

kvalitetssikringen i emner ved NTNU. 128 
• At undersøkelsen skal bestå av en kombinasjon av generelle spørsmål bestemt 129 

av NTNU, og emnespesifikke spørsmål bestemt av faglærer. 130 
• At undersøkelser skal fungere som et tilskudd til, og ikke en erstatning for, 131 

referansegruppesystemet. 132 
• At NTNU skal sørge for effektiv og hensiktsmessig oppfølging av resultatene. 133 



 

11.03.2021  

 

 
  

Møtedato: 18.03.2021 Saksbehandler: Mathilde Sjøhelle Eiksund  
Andreas Knudsen Sund 
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STi-sak 13/21 Revidering av Studenttingets promoteringsstrategi  
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
STi – Studenttinget NTNU 
 
 
Vedlegg 
Studenttingets kommunikasjonsstrategi 
Studenttingets stillingsinstruks 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget vedtok i 2017 en promoteringsstrategi som skulle legge føringer for 1 

Studenttingets synlighetsarbeid. Vi ønsker nå å revidere denne, og samtidig bytte 2 

navn fra promoteringsstrategi til kommunikasjonsstrategi.  3 

 4 

Saksbehandlers vurdering 5 

Det er flere årsaker til at saksbehandlere ønsker å revidere strategien. Det anbefales 6 

også at Studenttinget reviderer den annethvert år fremover. Ettersom terrenget for 7 

kommunikasjon er i stadig endring, ser vi behov for å oppdatere og tilpasse 8 

strategien etter måten Studenttinget kommuniserer på i dag.  9 

 10 

Ved å endre navnet fra promoteringsstrategi til kommunikasjonsstrategi gir 11 

dokumentet en mer helhetlig beskrivelse av hvordan STi kommuniserer både internt 12 

og eksternt. Generell synlighet, deltagelse i samfunnsdebatt, valgdeltagelse og 13 

kommunikasjon til studentmassen er overlappende temaer som det er 14 

hensiktsmessig at blir beskrevet i samme dokument. 15 

 16 

Den nye strategien inkluderer også en mer prinsipiell beskrivelse av hvorfor 17 

kommunikasjonsarbeid er viktig, og hvilket formål det tjener. Målet med økt synlighet 18 

er ikke bare at så mange som mulig skal ha kjennskap til oss, men at flere studenter 19 

skal engasjere seg i studentdemokrati, at behovene deres kommer tydelig frem og at 20 

STi får gjennomslag for politikk som tjener studentmassen. 21 

 22 

Saksbehandlerne ser det som hensiktsmessig å fjerne konkrete mål for antall følgere 23 

i sosiale medier og valgoppslutning. Det er alltid ønskelig å øke oppslutning og finne 24 

dyktige kandidater. Tallfestede mål vil ikke endre dette, og kan ta fokus ved valg vekk 25 
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fra andre viktige faktorer som antall kandidater og kvaliteten på selve 26 

valggjennomføringen.  27 

 28 

Strategien er ment for å sette rammer og retning for kommunikasjonsarbeidet til 29 

Studenttinget, derfor inkluderer ikke dette dokumentet en beskrivelse av alle 30 

aktiviteter knyttet til kommunikasjon. For at budskapet til Studenttinget skal komme 31 

tydelig fram, mener vi det er hensiktsmessig å være konsekvent i bruk av profil og 32 

hovedbudskap, og dette står dermed også beskrevet i strategien. 33 

 34 

Saksbehandlerne anser det som nyttig at strategien inkluderer en beskrivelse av 35 

hvordan ledergruppa og Studenttingets representanter fordeler ansvar for 36 

kommunikasjon mellom seg. Dette bygger på stillingsinstruksen til Studenttinget (se 37 

vedlegg). 38 

 39 

For bruk innad i Studentgruppen er det innstilt på et todelt hovedbudskap. «Vi er dine 40 

tillitsvalgte» til generell bruk, og «Din stemme har makt» for bruk under valg. Det har 41 

tidligere eksistert noe uenighet rundt «Din stemme har makt». Stemme kan tolkes 42 

både i form av en stemme som i valgseddel, eller stemme som i muligheten til å gi 43 

uttrykk. Saksbehandlere ønsker at Studenttinget spesielt diskuterer hvorvidt en skal 44 

ha et todelt hovedbudskap mot studentgruppen, og hvorvidt de foreslåtte 45 

budskapene er tilfredsstillende.  46 

 47 

Arbeidsutvalgets innstilling 48 

Studenttinget vedtar kommunikasjonsstrategi med de endringer som kommer fram i 49 

møtet. 50 



 
 

Kommunikasjonsstrategi for 1 

Studenttinget NTNU 2 

Formål 3 
Studenttingets reglement og politikk legger føringer for det overordnede 4 
kommunikasjonsarbeidet til organisasjonen. For å lykkes med å ivareta studentenes 5 
interesser og fremme studentenes synspunkter, er vi avhengige av helhetlig intern og 6 
ekstern kommunikasjon.  7 
 8 
Kommunikasjonsstrategien skal kartlegge Studenttingets kommunikasjonsansvar, 9 
samt sette retningslinjer for hvordan vi skal bruke våre plattformer for å oppnå 10 
synlighet og tilgjengelighet blant studentene og den øvrige sektoren. Strategien bør 11 
revideres av Studenttinget annethvert år. 12 
 13 
Hovedmålgruppe: 14 
Studenttinget har et todelt kommunikasjonsansvar. Det ene retter seg mot NTNU, 15 
universitetssektoren og Norsk Studentorganisasjon. Det andre retter seg mot 16 
studenter, studentparlament, studentråd og studentfrivilligheten. Med 17 
studentfrivillighet mener vi foreninger, eksterne organisasjoner, studenthus, 18 
studentidrett og lignende. Heretter vil de to målgruppene bli omtalt som 19 
sektorgruppen og studentgruppen. 20 
 21 
Hovedbudskap: 22 
Sektorgruppen: «Vi er studentenes stemme» 23 
Studentgruppen:  24 

Generelt: «Vi er dine tillitsvalgte»  25 
Under valg: «Din stemme har makt» 26 

 27 
 28 
Ansvar 29 
Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel for Studenttinget som organisasjon. 30 
Ledergruppa har operativt og strategisk ansvar i Studenttinget og dermed også det 31 
overordnede kommunikasjonsansvaret. Ledergruppa fordeler hovedansvar for 32 
kommunikasjonsarbeid internt.  33 
 34 
Studenttingets representanter har et selvstendig ansvar for å holde seg informert om 35 
aktivitet i Studenttinget, å bidra til den daglige kommunikasjonen til 36 
studentdemokratiet både internt og eksternt, samt å hjelpe med rekruttering og 37 
promotering til valg.  38 
 39 
Digitale plattformer 40 
Elektronisk kommunikasjon er Studenttingets primære kanal for dialog med våre 41 
målgrupper. Studentene skal oppleve at Studenttingets nettbaserte tjenester gir god 42 
og oppdatert informasjon. Innhold og tjenester skal kontinuerlig videreutvikles med 43 
basis i Studenttingets politikk og studentenes behov. 44 



 
 
 

  

 45 
Plattformer: 46 
Studenttinget bruker primært følgende plattformer for elektronisk kommunikasjon: 47 

• Intern kommunikasjon: oppdateringer på interne valg og nyheter i 48 
studentdemokratiet. 49 

• Studenttinget.no: kontaktinformasjon, gjeldende politikk, og nyhetsinnlegg. 50 
• Studentvalget.no: informasjon om valg til Studenttinget og representanter til 51 

NTNU-styret, samt valg til studentrådene. 52 
• Facebookside: ukentlig aktivitet med synliggjøring av arbeid som gjøres i 53 

Studenttinget. 54 
• Instagramkonto: ukentlig aktivitet med synliggjøring av hverdagen og folka i 55 

Studenttinget. 56 
 57 
Profil 58 
Studenttinget skal etterstrebe et helhetlig og gjenkjennbart uttrykk. Ledergruppa har 59 
ansvar for å opprettholde og videreutvikle grafisk profil. Større endringer i grafisk 60 
profil vedtas av Studenttinget.  61 
 62 
 63 
Tilstedeværelse i offentligheten 64 
Studenttinget må jobbe kontinuerlig gjennom hele året for å synliggjøre 65 
studentdemokratiet og bevisstgjøre studentene ved NTNU på deres muligheter for 66 
medvirkning. Større deler av studentmassen må inkluderes i debatten, og vi må 67 
kommunisere hva vi jobber med og våre gjennomslag.  68 
Studenttinget skal: 69 

• Synliggjøre arbeidet til studentdemokratiet og våre samarbeidspartnere, og 70 
engasjere studentmassen til debatt i media, på sosiale media og på campus 71 
og i andre relevante fora. 72 

• Være synlige under immatrikuleringen i form av stands og deltaking på scenen 73 
for å introdusere studentdemokratiet for førsteårsstudenter i samarbeid med 74 
resten av studentdemokratiet. 75 

• Delta i og arrangere debatter og arrangement om aktuelle politiske tema. 76 
• Framsnakke Studenttingets arbeid i møte med sektor- og studentgruppen. 77 
• Bruke media og samfunnsdebatten som et verktøy for å fremme studentenes 78 

interesser og få gjennomslag for Studenttingets politikk.  79 
 80 
 81 
Valg 82 
Studenttinget er valgorgan for sentrale styrer, råd og utvalg hvor studentene på 83 
NTNU skal være representert, herunder valg som foregår internt i Studenttinget. 84 
Studentvalget inkluderer valg av studentrepresentanter til NTNU-styret, valg av 85 
studenttingsrepresentanter samt valg til studentråd. For sistnevnte har det enkelte 86 
studentråd hovedansvar, men Studenttinget skal bistå og tilrettelegge. 87 
Organiseringen av studentvalget krever systematisk arbeid med rekruttering av 88 
kvalifiserte kandidater, samt promotering av selve valget og muligheten til å stemme.  89 
Studenttinget skal: 90 

• Aktivt bruke de digitale plattformene våre til rekruttering av kandidater og 91 
promotering av valg. 92 

• Etterstrebe samarbeid med studentfrivilligheten for rekruttering av kandidater 93 
og promotering av valg. 94 



 
 
 

  

• Samarbeide med kommunikasjonsavdelingen på NTNU og jobbe for å bruke 95 
NTNUs kommunikasjonskanaler. 96 

• Rekruttere et mangfold av gode kandidater fra alle campus og fagmiljø.  97 
• Etterstrebe fysisk promotering og tilstedeværelse på alle NTNUs campuser. 98 
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