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

Besøksadresse: 
2 etg 
«Oppredningen» 
Gløshaugen 

Telefon: 
73 59 32 88 

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

MØTEINNKALLING TIL 
Studenttingsmøte 05/22 

Dato: 07.04.22 Kl. 17.15 
Møtested: Seminarrom C201, Varmeteknisk- Campus Gløshaugen 

Utsendt: 31.03.22 

Til: Arbeidsutvalget 
Studenttingsrepresentanter med vara 
Faste observatører 

Kopi til: Styret NTNU 
Administrasjonen NTNU 
Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
Studenter i utvalg og tillitsverv 
Studentmedia 

Saksliste: 
Ref-sak 34/22 STi-møte 04/21 
Ref-sak 35/22 AU-møte 05/22-10/22(ligger i Teamskanalen) 
Ref-sak 36/22 AU-medlemmene refererer kort  
Ref-sak 37/22 Referat Styret 
Ref-sak 38/22 Referat fra Studentråd/allmøter  
Ref-sak 39/22 Referat fra Velferdstinget 
Ref-sak 40/22 Referat fra råd, verv og utvalg  
Ref-sak 41/22 Referat fra SP-DMMH 
Ref-sak 42/22 Referat fra NSO 
Ref-sak 43/22 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ref-sak 44/22 Referat fra DION 

STi-sak 16/22 Valg til Velferdstinget 
STi-sak 17/22 Valg av studentrepresentanter til Utvalg for likestilling og 

mangfold 
STi-sak 18/22 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

lektorutdanningene 

Eventuelt 
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Leder Konsulent 
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Møtedato: 07.04.2022 Saksbehandler: Emilie Hvidsten Swensen 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 16/22  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, som vil si at Studenttinget skal velge 15 4 
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 
VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal benyttes, og 15 
over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av semesteravgiften. De 16 
velger også studentene som sitter i styrene i Sit, og de tas med på råd om hvilke 17 
andre tjenester SiT skal tilby studentene.  18 
 19 
VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 20 
betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 21 
for alle. Ofte er det mulig å se konkrete resultater av arbeidet relativt fort.  22 
 23 
Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse i form av et arbeidsutvalg som 24 
består av fire studenter som sitter på heltid i et år. Arbeidsutvalget består av leder, 25 
nestleder, medie- og koordineringsansvarlig og foreningsansvarlig, med arbeidssted i 26 
Trondheim, og stedlige ledere fra Gjøvik og Ålesund som leder hvert sitt 27 
velferdsutvalg lokalt. Totalt 6 medlemmer. 28 

2



 
31.03.2022 2 

 
 

2  

 29 
Studenttinget NTNU velger 15 representanter til VT. For å sikre representasjon på 30 
alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til 15 faste representanter også 31 
velge 15 vara for perioden 2022/23. Vararepresentanter kan suppleres av 32 
Studenttingets AU ved behov. Saksbehandler ser det som hensiktsmessig å velge 33 
minst en representant fra Gjøvik og en fra Ålesund, slik at alle NTNUs campuser er 34 
representert i VT. Da vil man kunne ivareta de lokale behovene som er særegne for 35 
NTNUs campuser i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.  36 

Arbeidsutvalgets innstilling 37 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 38 
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Mandat for 

VELFERDSTINGET 
 
 
Velferdstinget (VT) skal bestå av 19 representanter. 
  
Hver utdanningsinstitusjon tilknyttet Sit - studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim med minst 1000 semesterregistrerte studenter tildeles minst en representant hver. 
Antall semesterregistrerte studenter beregnes etter tall fra semesteret før Velferdstingets 
funksjonstid. 
  
Utdanningsinstitusjoner med mindre enn 1000 semesterregistrerte studenter samles i en 
valgforsamling. Valgforsamlingen tildeles minst en representant. Retningslinjer for 
gjennomføring av valgforsamlingen reguleres av eget reglement. 
  
Resterende representanter fordeles mellom utdanningsinstitusjonene og valgforsamlingen 
etter Saint-Lagües metode. 
  
Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin 
observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 
  
Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 
Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under 
forhandlingene om møtet skal lukkes. 
  
Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 
ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine 
vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette 
arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 
  
Ansvarsområde 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over 
studentvelferden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 
omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) sin studentrettede 
virksomhet. 
 
Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 
vararepresentanter til konsernstyret i Sit i tråd med "Lov om studentsamskipnader". 
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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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Møtedato: 07.04.22 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 17/22 Valg av studentrepresentant til Utvalg for likestilling og mangfold 

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

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

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

 12 
 13 
Saksbehandlers vurdering 14 
Det skal velges to studentrepresentanter og vara med funksjonstid 01.07.22 til 15 
30.06.23. Det oppfordres til at begge kjønn bør være representert. 16 
 17 
Arbeidsmengden er ca 4-5 møter i semesteret. Vervet er per dags dato ikke honorert. 18 
 19 
 20 
Arbeidsutvalgets innstilling 21 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 22 
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Møtedato: 07.04.22 Saksbehandler: Fredrik Framhus 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 18/22 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget 

for Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-
%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL 
Arbeidsinstruks for studentrepresentantene for FUL 
 
Forkortelser 
FUL –  Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR –  Lektorutdanning i realfag 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) er et utvalg under rektor som skal 2 
ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle 3 
felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og 4 
gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 
 6 
Saksbehandlers vurdering 7 
Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studenttinget NTNU innstiller på 8 
studentrepresentanter til FUL, formell oppnevning til utvalget gjøres av rektor. Etter 9 
avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Allmøtet for 10 
lektorutdanningen en kandidat for Studenttinget.   11 
 12 
Vervet er honorert. 13 
 14 
Representanten vil sitte fra 01.07.2022 frem til 30.06.2023, og første halvdel av 15 
perioden vil representanten sitte sammen med Ninni Maria Unneberg, som sitter frem 16 
til 31.12.2022. Representanten vil erstatte Roar Høiby Brakstad som sitter fram til 17 
30.06.2022. 18 
 19 
Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 20 
representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 21 
 22 
Allmøtet for lektorutdanningene ved Dragvoll innstilte på Anders Lie Hagen som 23 
studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for lektorutanningene for den kommende 24 
perioden. 25 
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 26 
Arbeidsutvalgets innstilling 27 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 28 
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Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 
 2 
Arbeidsinstruks for FUL-representantene  3 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 4 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i 5 
FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det velges en ny 6 
representant hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for 7 
lektorutdanningene som består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning 8 
og PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter. De 9 
fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. Det 10 
skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både lektorutdanningene 11 
ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  12 
 13 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 14 
bakgrunn.   15 

 16 
Arbeidsoppgaver:  17 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL.  18 
- Være et talerør mellom studentene og FUL.  19 
- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 20 

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

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike 23 
lektorprogrammene.  24 

- Ta initiativ i saker som opptar lektorstudentene.  25 
- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen.  26 
- Forberede og avholde allmøter én gang i semesteret. 27 
- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar.  28 
- Kontortid to timer pr. uke. 29 
- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 30 
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