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

Arbeidsutvalgets innstilling 32 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 33 
 34 



Gjeldende fom 14.03.20  
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Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

 
Mandat for 

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

 

 

Vedtatt av eierorgan:  
STi: 15.11.18 
BIS: 13.11.18 
DMMH-SP: 04.12.20 
TJSF: 12.11.18 
Fagskolen Innlandet: 13.02.20 
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STi-sak 15/21 Prinsipper for valg av veldedige formål ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU 
 
 
Vedlegg 
1: Eksempel om undersøkelser av intervensjoners kostnadseffektivitet 
2: STi-sak 09-19 Studenttinget fordeler pant fra NTNU 
3: Tidligere mottakere av NTNUs julegave 
 
 
Anbefalt lesing 
Founders Pledge - Climate change executive summary 
GiveWell top charities 
“The moral imperative towards cost-effectiveness in global health” av Toby Ord 
Dean Jamison, et al. (eds.), 2006. Disease control priorities in developing countries, 2 nd 

edn., (Oxford and New York: Oxford University Press) 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
På NTNU deles det hvert år ut midler til veldedige organisasjoner. I tillegg til pengene 1 
som samles inn av studenter, er det i hovedsak to tildelinger som gjøres: 2 
 3 
NTNU har siden 2009 gitt en julegave til en veldedig organisasjon, på vegne av de 4 
ansatte. Julegaven har blitt gjort relevant til NTNU gjennom universitets mål og 5 
verdier, og/eller har vært relevant for noe NTNU jobber med og har fokus på. 6 
Mottakerorganisasjonene, valgt av Rektor, er listet opp i vedlegg 1. I 2020 var 7 
NTNUs julegave på 200 000 NOK i tillegg til noen av NTNU’s egenproduserte 8 
koronatester.  9 

https://www.ntnu.no/nyheter/arets-julegave-fra-ntnu-er-koronatester-til-nepal/
https://founderspledge.com/stories/climate-change-executive-summary
https://www.givewell.org/charities/top-charities
https://www.givingwhatwecan.org/research/the-moral-imperative-towards-cost-effectiveness/#fn4
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 10 
I 2012 ble det gjort en avtale mellom NTNU Bygningsdrift og Studenttinget NTNU om 11 
at panten fra NTNUs Campus skal gå til et miljøformål. Mottakerorganisasjonen av 12 
pantepengene skal etter avtalen vedtas hvert andre år av Studenttinget. Dette ble 13 
ikke fulgt før 2019, hvor man igjen valgte Regnskogsfondet. Midlene har derfor gått til 14 
Regnskogfondet i hele perioden. I 2018 tilsvarte panten 106 000 NOK. Det skal nå 15 
gjøres et nytt vedtak da det forrige ble fattet i 2019. 16 
 17 
Totalt gis det i overkant av 300 000 NOK hvert år til veldedige formål gjennom NTNU 18 
sine kanaler. Formålet med saken er å legge føringer for hvordan NTNU tildeler 19 
NTNUs julegave, og bestemme hvor pantepengene går i perioden 2021-2023. 20 
 21 
 22 
Saksbehandlers vurdering 23 
Dette sakspapiret er utformet i samarbeid med aktører fra Effektiv Altruisme. De tok 24 
initiativ til saken og har i stor grad skrevet de påfølgende avsnittene. 25 
Saksbehandlerne fra AU har likevel stått for endelig utforming av sakspapiret, 26 
benyttet full frihet til å endre det og står selv innenfor vurderingen og innstillingen 27 
som er gjort.  28 
 29 
NTNUs julegave har typisk gått til organisasjoner innen global helse, mens 30 
pantepengene går til en miljøorganisasjon. Dette er to områder med svært mange 31 
veldedige aktører, som gjennomfører tiltak med stor variasjon i kostnadseffektivitet. 32 
Eksperter anslår at de beste organisasjonene har mer enn hundre ganger så stor 33 
effekt som en gjennomsnittlig organisasjon innen samme saksområde. [Sant. 34 
Jamison et al. (2006)]. Dette vil i praksis si at dersom pantepengene på omtrent 35 
100,000 kroner går til en av de ekstraordinært kostnadseffektive organisasjonene, vil 36 
det potensielt ha samme effekt som om det ble donert ti millioner kroner til en 37 
gjennomsnittlig organisasjon.  38 
 39 
Eksemplet i vedlegg 1 om kostnadseffektivitet understreker viktigheten av at man 40 
ikke kun baserer seg på intuisjon når man er på utkikk etter effektive og 41 
hensiktsmessige givermuligheter. I dagens verden eksisterer det så mange veldedige 42 
tiltak at det blir tilnærmet umulig å få oversikt over hvor effektivt hvert enkelt tiltak er. 43 
Derfor er det viktig å se etter rammeverk som måler den reelle effekten av diverse 44 
veldedige formål.  45 
 46 
Rammeverk for evaluering av bistandsorganisasjoner 47 
GiveWell og Founders Pledge er to etablerte aktører innen evaluering av 48 
bistandsorganisasjoner. 49 
 50 
GiveWell tar for seg sektoren global helse og utvikling. Hvert år publiserer de en liste 51 
over deres sterkest anbefalte organisasjoner, basert på analyser av hundrevis av 52 
ulike organisasjoner og tilgjengelig forskning og dokumentasjon. I Norge har vi 53 
giverportalen gieffektivt.no som tar imot og videreformidler donasjoner til GiveWell-54 
anbefalte organisasjoner. Gieffektivt.no ble forøvrig startet av studenter ved NTNU i 55 
2015, og har siden samlet inn over 16 millioner kroner til organisasjoner anbefalt av 56 
GiveWell. 57 
 58 



 

  

 

3 
Både GiveWell og Founders Pledge legger følgende kriterier til grunn for sine 59 
anbefalinger: 60 

1. Bevis: Er det godt dokumentert at tiltakene fungerer? 61 
2. Kostnadseffektivitet: Hvor mye får organisasjonen utrettet per krone donert?  62 
3. Vekstpotensial: Har organisasjonen behov for mer finansiering? Ville de 63 

utrettet like mye for midler som de mottar i nær fremtid, eller vil de slite med å 64 
omsette penger til tiltak som er like virkningsfulle som det de allerede 65 
gjennomfører? 66 

4. Åpenhet: Er organisasjonen åpen om sitt arbeid og resultater? For å evaluere 67 
et formål er det nødvendig med betraktelig innsyn i ressursbruk, hvordan 68 
arbeidet gjøres og hvilket utfall det har. 69 

 70 
Founders Pledge jobber bredere enn GiveWell. Utover prinsippene nevnt ovenfor tar 71 
de også for seg flere ulike saksområder, deriblant klima. I tillegg til å evaluere 72 
enkeltorganisasjoner, gjør de mer overordnede analyser av hvilke saksområder som 73 
trenger mest oppmerksomhet og hva de største barrierene for å løse problemene er. 74 
Viktige prinsipper i vurderinger av hvilke saksområder som bør prioriteres er:  75 
 76 

1. Løsbarhet: Hvor enkelt er det å løse problemet? 77 
2. Skala: Hvor stort er problemet? For eksempel, hvor mange mennesker blir 78 

rammet, og hvor hardt? 79 
3. Ressurser: Hvor store ressurser brukes allerede på å løse problemet? 80 

Saksområder som er neglisjert kan ofte ha større marginal nytte av ytterligere 81 
midler enn andre saksområder. 82 

 83 
Det er verdt å nevne at et formål ikke nødvendigvis er fåfengt om det ikke trekkes 84 
frem av disse analysene. GiveWell og Founders Pledge har ikke ressurser til å 85 
analysere absolutt alle organisasjoner i verden, og for mange potensielt nyttige 86 
formål er det vanskelig å konstatere effekt. Det er strenge kriterier til det nødvendige 87 
datagrunnlaget. For enkelte kan det være vanskelig å måle resultatene, noen 88 
organisasjoner er for nye til å gi tilstrekkelig tallgrunnlag, og for noen råder det for 89 
mye usikkerhet rundt effekten. 90 
 91 
Potensielle svakheter ved denne metodikken  92 
Det er viktig å nevne visse innvendinger mot dette tankesettet og denne måten å 93 
evaluere bistandsorganisasjoner på.  94 
 95 
Saksbehandlerne er klar over at ikke alle tiltak kan evalueres basert på eksisterende 96 
forskning og bevis. GiveWell er blant annet åpne om at de strenge kravene de har til 97 
bevis kan føre til at man går glipp av enkelte, effektive tiltak. De tror at det 98 
sannsynligvis finnes muligheter som er bedre enn sine mest anbefalte intervensjoner, 99 
men som de ikke vet om eller som ikke møter kriteriene deres. GiveWell ønsker å ha 100 
godt grunnlag for sine anbefalinger og prioriterer derfor organisasjoner med sikkert 101 
bevisgrunnlag. Om man velger å ta en sjanse på et mer spekulativt tiltak, burde det 102 
tydeliggjøres hvorfor man vil satse på dette heller enn å støtte et godt dokumentert 103 
og underfinansiert tiltak.  104 
 105 
Det kan også argumenteres for at man burde legge inn innsats lokalt. Man vet ofte 106 
mer om hvilke behov som finnes lokalt, hvordan de burde prioriteres og hvordan man 107 
best kan jobbe for å løse dem. Det er likevel lettere å gjennomføre kostnadseffektive 108 
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tiltak i områder med lavere kostnadsnivå. I utviklingsland rammes mennesker av 109 
kurerbare sykdommer som for lengst er utryddet i industriland. Penger er en fleksibel 110 
ressurs som like lett kan settes til verks i andre deler av verden, hvor den vil gjøre 111 
mer nytte for seg enn i Norge. Konklusjonen blir dermed at vi kan redde flere liv ved 112 
å satse på tiltak utenfor vår egen del av verden.  113 
 114 
Begrunnelse for innstilling 115 
Alt tatt i betraktning ser saksbehandlerne det som hensiktsmessig å bruke aktører 116 
som GiveWell og Founders Pledge ved valg av veldedige formål ved NTNU. 117 
Beslutningen skal i det minste bli gjort på grunnlag av objektive bevis- og 118 
kunnskapsbaserte vurderinger, og det skal kunne argumenteres for at formålene har 119 
høy sannsynlighet for betydelig effekt. Slik vil midlene hjelpe flest mennesker mest 120 
mulig. 121 
 122 
Studenttinget har ikke bestemmelsesrett over NTNUs julegave, men ønsker å gi et 123 
tydelig signal til institusjonen om hvilke vurderinger som skal ligge til grunn for valg 124 
av formål. Basert på vedtak fattet av STi vil AU føre en grundig prosess opp mot 125 
NTNU for å sørge for at dette blir innført. Som del av dette ønsker vi å ha med en 126 
studentrepresentant i selekteringsprosessen av mottaker. NTNUs julegave gis på 127 
vegne av de ansatte, men saksbehandlerne ser likevel ingen problemer med å skulle 128 
påvirke den.  129 
 130 
Pantepengene har Studenttinget direkte bestemmelsesrett over, og et nytt vedtak om 131 
mottaker vil tre i kraft fra oktober. Det vil da gjelde til et nytt vedtak fattes, med ønske 132 
om at Studenttinget gjør en ny evaluering i 2023. Avtalen mellom Studenttinget og 133 
NTNU for pantepengene sier at pengene skal gå til et miljøformål, og 134 
saksbehandlerne ser det som hensiktsmessig å fortsette med dette. Det vil komme 135 
en sak til Studenttinget før oktober hvor det vil foreligge alternativer for mulige 136 
mottakere av pantepengene.   137 
 138 
Arbeidsutvalgets innstilling 139 
Studenttinget NTNU mener at...  140 

• NTNUs julegave skal utrette en størst mulig forskjell, og valgt formål bør være 141 
vurdert til å være blant de beste på sitt område, etter objektive bevis- og 142 
kunnskapsbaserte vurderinger, med bakgrunn i rammeverk som GiveWell, 143 
Founders Pledge eller tilsvarende.  144 

• Det skal være en studentrepresentant med på å bestemme mottaker av 145 
NTNUs julegave.  146 

• Midlene som samles inn via pant på NTNUs campus skal tildeles et formål 147 
som er vurdert til å være blant de beste på sitt område, etter objektive bevis- 148 
og kunnskapsbaserte vurderinger, eller særdeles solid argumentasjon om 149 
forventet effekt. Tilsvarende vurderinger bør også ligge til grunn for andre 150 
bidrag NTNU eller Studenttinget eventuelt gir. 151 

 152 



Eksempel: Undersøkelse av intervensjoners 
kostnadseffektivitet 
 
Undersøkelser av effekten til ulike tiltak kan ofte gi overraskende resultater. 
Menneskelig intuisjon ikke nødvendigvis alltid er godt egnet til å vurdere hvilke 
givermuligheter som er ekstraordinært gode, spesielt i en kompleks verden der vi har 
lite innsikt i ulike tiltak. Vi vil her vise et eksempel på forskning som tydeliggjør den 
store forskjellen mellom de aller beste tiltakene, og de alminnelig gode.  
 
Organisasjonen Poverty Action Lab er tilknyttet Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) og ble startet av de to professorene Abhijit Banerjee og Esther 
Duflo, som fikk Nobelprisen i økonomi i 2019. De har gått gjennom forskning gjort på 
ulike tiltak for å øke skoledeltagelse blant barn i Øst-Afrika. Alle tiltakene hadde 
samme samme mål, nemlig å øke antall år med utdannelse i et område. Tiltakene 
inkluderte:  
 
 

1. Betingede pengeoverføringer til familier dersom de sender døtrene sine på 
skolen 

2. Opprette en stipendordning for begavede jenter 
3. Dele ut gratis skoleuniformer til familier som ikke har råd til egne, slik at barna 

deres kan gå på skolen 
4. Gjennomføre informasjonskampanjer om hvor mye mer barn med utdanning 

kommer til å tjene, for å motivere flere til å ta utdanning 
 
Granskningen konkluderte med at det mest effektive tiltaket var å gjennomføre 
informasjonskampanjer rettet mot foreldre, og forskjellen i kostnadseffektivitet var 
enorm. Informasjonskampanjer viste seg å være nesten 300 ganger mer 
kostnadseffektiv enn de betingede pengeoverføringene til familier og 30 ganger mer 
kostnadseffektive enn den nest beste intervensjonen (gratis skoleuniformer). En 
nyere rapport fra 2017 av Poverty Action Lab viser samme store forskjell i 
kostnadseffektivitet mellom tiltak og avdekker nye gode tiltak. Resultatene fra 
rapporten er illustrert i Figur 1.  

https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publication/roll-call-getting-children-into-school.pdf


 
[Figur 1: Ekstra år med skole per 100$ donert [Kilde: Poverty Action Lab; Getting children 
into school. ] 
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Møtedato: 28.02.2018 Saksbehandler: Philip L. Jackson 
_______________________________________________________________________ 

 
Sti-sak 09/19 Studenttinget fordeler pant fra NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 

https://www.regnskog.no/ 
https://www.flaskefond.no/ 
https://infinitum.no 
 

Vedlegg 1: Salgspitch fra Flaskefond 
Vedlegg 2: Oversikt over bedrifter støttet av flaskefond i dag  
Vedlegg 3: Rapport om Flaskefonds donasjonsgrad 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet 
STI – Studenttinget NTNU 
ES – Entrepenørskolen ved NTNU 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Pant på Campus 1 
NTNU samler ikke selv pant på Campus, men har et samarbeid med Infinitum (tidligere norsk 2 
resirk). De tar panteflasker fra NTNU, og pengen overføres til en veldedig organisasjon med 3 
miljøprofil valgt av NTNU for to år av gangen. NTNU ønsker at Studenttinget skal avgjøre 4 
hvem som får pengene.  5 
 6 
Grunnen til at saken kommer opp nå er at studenter ved ES startet et veldedig fond for 7 
pantepenger fra bedrifter, «Flaskefond» og ba i September 2018 NTNU om lov til å hente inn 8 
pant fra Campus. Etter noe om og men ble det klart at NTNU Bygningsdrift i 2012 gjorde en 9 
avtale med Studenttinget om bestemmelse av et miljøformål som skulle få panten fra NTNU, 10 
STi valgte Regnskogfondet. Avtalen skulle vært oppe til ny vurdering i 2014, 2016 og 2018. 11 
Avtalen er ikke nedskrevet og påfølgende studentting har ikke gjort nye vedtak i saken, så 12 
regnskogfondet har fortsatt å motta panten fra NTNU i Trondheim i 7 år. I 2018 tilsvarte 13 
panten 106’000 kroner. 14 
 15 
Det er i dag forskjellige løsninger i studiebyene. Ålesund har en løsning hvor panteinntektene 16 
går til studentformål, Trondheim gir pengene til regnskogsfondet. Det skal være en lik 17 
ordning for Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Studenttinget NTNU kan selv bestemme hvilket 18 
miljøformål pengene skal gå til, og dette vil kunne iverksettes så tidlig som en uke etter et 19 
vedtak. Implementering på Gjøvik og Ålesund kan ta noe lenger tid. Studenttinget kan altså 20 
velge en av alternativene under, men er ikke begrenset til disse.  21 
 22 

https://www.regnskog.no/
https://www.flaskefond.no/
https://infinitum.no/
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Status idag:  23 
Panten fra NTNU Trondheim går nå kontinuerlig til regnskogfondet når panten leveres, og 24 
har gjort det siden 2012.  25 
 26 
NTNU vil uansett implementere en felles ordning for pant på alle Campus. 27 
 28 
Noen alternativer:  29 
 30 
Flaskefondet (Vedlegg 1) 31 
Flaskefondet er et veldedig “start-up”-fond tilknyttet Entrepenørskolen ved NTNU som i 32 
samarbeid med Infinitum setter ut pantestasjoner ved bedrifter. Pengene de samler inn skal 33 
gå til å gi pengestøtte til innovative start-ups med grønn/bærekraftig profil. (Vedlegg 2) 34 
 35 
De ønsker å støtte studentbedrifter tilknyttet NTNU, og er villig til å inngå en avtale hvor de 36 
garanterer at 90% av midlene fra NTNU går direkte videre til studentbedrifter på NTNU, og 37 
setter ut flere pantestasjoner på Campus, for å bedre dekningsgraden.  38 
De vil også gjøre markedsføringstiltak for å promotere panting på Campus.  39 
 40 
I 2018 viser de til at donasjonsgraden for panten de har samlet inn fra bedrifter har ligget på 41 
98%. Dette bør sees i lys av at de har fått dekket markedsføringskostnader i perioden 42 
gjennom øremerkede sponsormidler fra næringslivet. (Vedlegg 3) 43 
 44 
Regnskogfondet  45 
Regnskogfondet er et veldedig fond som jobber for å begrense lovlig og ulovlig hogst av 46 
regnskogen i Amazonas, Sentral-Afrika og Sør-øst Asia.  47 
De gir lokalbefolkning i regnskogen støtte til opplæring i lover og grunnleggende rettigheter, 48 
nødvendig advokathjelp, bygging og bemanning av vaktposter, grunnleggende lese-skrive-og 49 
matematikkopplæring, opplæring og teknisk utstyr til produksjon av kart.  50 
 51 
Av regnskogfondets totale midler går 86,7% til arbeidet, 8,3% til drift og 5,0% til anskaffelse 52 
av midler, dersom ikke tv-aksjonen i 2015 regnes med. TV-aksjonen er en svært dyr 53 
engangsforeteelse, og det er naturlig å tro at tallene uten denne er mest riktige for å vurdere 54 
fremtidig fordeling. 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
Arbeidsutvalgets innstilling:  60 
 61 

Studenttinget vedtar mottakere av disse midlene hvert andre år 62 
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Møtedato: 15.04.21 Saksbehandlere: Andreas Knudsen Sund og  
Håkon Gravem Isaksen 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 16/21 Valg av student til Utdanningsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU 
 
 
Forkortelser 
UB – Universitetsbiblioteket 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget har to studentrepresentanter i Det sentrale utdanningsutvalg (UU) ved NTNU.  1 
 2 
 3 
Utvalgets formål er:” Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og 4 
utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid skal 5 
bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig utdanningsstrategi, 6 
har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med høy kvalitet. Utvalget 7 
skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle problemstillinger på fakultetsnivå.” 8 
 9 
Rådet ledes av prorektor for utdanning, og er sammensatt av prodekaner for utdanning fra 10 
hvert fakultet, ledere av forvaltningsutvalgene (FUL, FUI og FUS), direktør fra 11 
universitetsbiblioteket, leder for Seksjon for universitetspedagogikk, Studiedirektør i tillegg 12 
til to studentrepresentanter. Utvalget møtes ca. én gang pr. måned og møtenes varighet 13 
ligger normalt på tre timer. 14 
 15 
STi-sak 15/09 vedtok følgende stillingsinstruks for studentrepresentantene i 16 
Utdanningsutvalget: 17 
 18 
 19 
 20 
 21 

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


 

  

 

2 
Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 22 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, 23 
og Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 24 
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 25 

 26 
Arbeidsoppgaver 27 

 28 
• Delta på Utdanningsutvalgets møter 29 
• Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir 30 

diskutert 31 
• Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 32 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 33 
• Delta på Studenttingets seminar 34 
• Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 35 
• Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 36 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og 37 
Forskningspolitisk nestleder en innføring i relevante saker i UU. 38 

 39 
Saksbehandlers vurdering 40 
Sigurd Solheim sitter i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som fagpolitisk ansvarlig, men 41 
blir ute av stand til å delta i Utdanningsutvalget frem til over sommeren grunnet 42 
sykemelding. Arbeidsutvalget har derfor vurdert det som hensiktsmessig å ansette Håkon 43 
Gravem Isaksen som politisk konsulent, som blant annet skal vikariere for Sigurd Solheim 44 
i Utdanningsutvalget frem til han er tilbake. Håkon Gravem Isaksen står da ansvarlig for å 45 
arrangere formøtene og ellers ivareta det som normalt er fagpolitisk ansvarlig sin rolle i 46 
forbindelse med Utdanningsutvalget.  47 
 48 
Håkon Gravem Isaksen ble tidligere i vår valgt inn som studentrepresentant i 49 
Utdanningsutvalget ved Studenttingsmøte 02-21 for å sitte resterende periode etter at 50 
Aleksander Aven Thiren trakk seg midtveis i sin periode. Etter at Sigurd Solheim går ut i 51 
sykemelding blir Håkon Gravem Isaksen, nå som vikar for Sigurd Solheim, eneste 52 
studentrepresentant i Utdanningsutvalget.  53 
 54 
Studentene skal være representert med to medlemmer i Utdanningsutvalget. Det blir derfor 55 
nødvendig å ha enda en studentrepresentant i Utdanningsutvalget for å ivareta riktig 56 
representasjonsandel for studentene. Arbeidsutvalget vurderer det som hensiktsmessig å 57 
fremskynde valget av den andre studentrepresentanten til Utdanningsutvalget og gi 58 
vedkommende arbeidsperiode fra valgtidspunktet og ut den ordinære arbeidsperioden. 59 
Dette medfører at studentrepresentanten som nå skal velges sitter fra 16.04.21-30.06.22 60 
og normal arbeidsperiode går som vanlig for neste representant deretter.  61 
 62 
Vervet er honorert. 63 
 64 
Representanten vil få en gjennomgang og innføring i saker som er aktuelle i 65 
Utdanningsutvalget av sittende representant. 66 
 67 
Studenttinget innstiller én fast representant og en vara til Utdanningsutvalget.  68 
 69 
 70 
 71 



 

  

 

3 
Følgende kandidat har stilt på forhånd: 72 
 73 
 74 
Man kan stille til valg helt frem til avstemming/votering. 75 
 76 
Arbeidsutvalgets innstilling 77 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 78 
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