
 

 

 

 

 
 

Studentrådet 
 
Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  26.02.20 

Tid: kl.16:15-18:00 

Sted: Gamle fysikk, Store møterom 
   

Tilstede: Camilla Gjennestad (FTV), Erik Solberg Finnes (FTV), Live Berg Kile 
(FTV), Jørgen Valseth (IØT), Kristin Solberg Wahl (IØT), Eirik Hernes Berre (ISØ), 
Hanne Berit Tuterud Nordølum (HHS), Thea Overvåg Tafjord (IIF), Kubra Islek (IIF), 
Lisa Yael Hercz (ISØ), Nicolai Lillerud Axelsen (IØTG), Tobias Røed (AU). 
 
Frafall: Lina Marie Feste (IØTG), Yngvild Løken (HHS), Line Ås Finberg (FTV) 
 
Møteleder: Live Berg Kile  
Observatør: Tobias Røed 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling SR-ØK 26.02.20 og møtereferat 09.02.20 ble godkjent i møte.  
 
Runde rundt bordet: 
 
FTV: Camilla har siden sist jobbet med forberedelser til allmøte, forberedelser til SR 
ØK + vært i SR-siving møte. I tillegg har jeg jobbet med utviklingen av 
handlingsplanen, startet planleggingen av velferdsmidler og jobbet med endringer i 
stillingsinstruks til FTV og vedtektene til SR ØK.  
 
Live har deltatt i fakultetsstyremøte og utdanningsutvalget og jobbet med prosjektet 
«women in finance». Har vært i møte med dekan Monica Rolfsen og Mette Liset ( 
Indøk 5.kl). Monica var veldig positiv til at studentene skulle samarbeide på tvers av 
studieprogrammene. Fakultetet kan støtte med økonomi.  
Tirsdag 10.mars arrangerer Women in Finance, NTNU Women Finance Day.  
 
Erik har deltatt på årets første Studenttingsmøte, hvor han ble valgt til delegat til NSO 
sitt landsmøte. Vært på Stiseminar og publisert allmøte. 
 
IØTG: Vi kommer til å ha møter med seksjonsledelsen sammen med KTV og vara. 
Litt av grunnen til dette er fordi vi studentene står i nærhet av det som skjer, og får at 
de skal bli besvart best mulig så er de sammen med oss ITV og ledelsen her på 
NTNU Gjøvik. Vi skal selvfølgelig ha KTV-møter også. Vi jobber fortsatt med 
psykososiale undersøkelsen, og prøver å få flere studenter til å svare på denne. 
 



 

 

IØT: Sendt ut den psykososiale undersøkelsen til samtlige studenter på instituttet. 
Dette er gjort på mail, på facebooksiden vår og i alle klassegrupper. Per nå har vi 
allerede fått 310 svar.  
Vi har planlagt å stå på stand og gå rundt på datasaler/lesesaler for å promotere 
undersøkelsen. Vi har også lagd flyers.  
Vi har hatt et møte om resultatene fra Studiebarometeret. Instituttledelsen inviterte 
Studentrådet IØT til dette.  
Blitt mer aktive på facebook. Vi har lagt ut minst tre poster på facebooksiden vår 
siden seminaret, deriblant om at vi har egne postkasser plassert på to av lesesalene 
våre der studenter kan levere anonyme og direkte beskjeder og innspill til oss 
tillitsvalgte. 
Vi har begge deltatt i ansettelsesprosesser.  
Vi har samarbeidet med studieleder Tim om et notat om faglig kvalitetssikring og 
hvordan studenter kan gi tilbakemeldinger/innspill til de ulike nivåene på instituttet.  
Håndtert en varsling om rasistiske ytringer. 
 
 
ISØ: Siden sist har Eirik og jeg vært på møte med Pareto, linjeforeningen på 
samfunnsøkonomi, for å presentere noen av resultatene fra den psykososiale 
undersøkelsen som er relevante for Pareto, og da spesielt med tanke på fadderuken. 
Videre diskuterte vi blant annet også tiltak som kunne iverksettes for å forbedre 
trivselen til studentene.  
 
HHS: Vi har oppdatert facebook og laget en plan for hva vi skal jobbe med dette 
semesteret.  
 
IIF: Vi har laget vafler til alle studenter ved IIF for å rekruttere flere studenter til 
Studenthuben. Vi har hatt klassens time. Vi har startet å utarbeide en brosjyre til 
kommende førsteklassinger, hvor formålet er å formidle viktig informasjon. I brosjyren 
planlegger vi utarbeide et forslag til hvordan studentene burde disponere timeplanen 
sin. I forbindelse med dette har vi også hatt en uformell prat med instituttleder og 
studieprogramleder for bachelor, som ser positivt på arbeidet.  
 
AU: Gjennomført første Studenttingsmøte, Stiseminar, AU-møte i dag for innstilling til 
neste Studenttingsmøte.  
 

ØK-sak 8/20 Lennart Studentombudet  
Studentombudet ved NTNU Lennart presenterte seg. 

• I følge Universitets- og høyskoleloven (UH-Loven) § 4-17 pr 01.08.2019 skal 
styre sørge for at alle studenter skal ha tilgang et studentombud. 

• Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres 
studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. 
Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

• Skal bidra til å økt rettsikkerhet for studentene, med fokus på studentenes 
rettigheter og likbehandling. 
 

Studentombudet: 

• Studentenes bistandsperson. Bidra til at studentene får en forsvarlig og korrekt 
behandling av sin sak v/ NTNU i henhold til gjeldende rettsregler. 



 

 

• Befatter seg kun med forhold som knytter seg til studentenes 
«studiesituasjon». 

• Bistå med – drøftingspartner, råd og veiledning, bidra til at saken løses på 
laveste mulige nivå. 

• Gi anbefalinger 

• Være en nøytral part i en eventuell konflikt. 
 
 
 
Kan ikke: 

• Instruere ansatte ved NTNU 

• Fatte enkeltvedtak eller fungere som en klageinstans som er behandlet og 
avgjort av NTNU 

• Fungere som studentens advokat, og skal ikke ta parti i en pågående konflikt. 

• Etablere, endre eller legge til side regler, retningslinjer eller prosedyrer ved 
NTNU. 

 
257 hendelser i 2019: 

• Eksamensspørsmål, sensurtidspunkt, begrunnelse. 

• Resultatene blir presentert i styre. 

• Få henvendelser angående trakasseringssaker. 
 

Hvordan komme i kontakt med Studentombudet: 

• Lennart Solligard 

• 48 50 50 05 

• Studentombudet@ntnu.no 

• Drop-in for studenter hver onsdag og torsdag kl.12:00-14:00  

• Realfagbygget D1-155 

• Se innsida https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studentombud 

• www.snapchat.com/add/studentombud 
 

Spørsmål i møte: 
Er det mulig å endre en karakter på grunn av menneskelig feil eller blir karakteren 
alltid stående?  

• Karakteren kan endres. 
 

Hva gjør vi om vi som tillitsvalgt møter med institutt eller fakultet hvor vi blir bedt om å 
gå, etter vi har fremmet studentens sak?  

• Generelt sett har dere rett til å være i møte. 
 

Send gjerne inn så konkrete spørsmål som mulig! Da blir det lettere å svare korrekt. 
 
Endringer i vedtekter og stillingsinstrukser  
Denne saken ble flyttet opp fordi Camilla måtte gå tidligere fra møte.  
 
Camilla hadde en gjennomgang av hva FTV-enes forslag til endringer i 
stillingsinstruks og vedtekter som skal vedtas på allmøte 09.03.20. 
Innspill: 
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• De instituttspesifikke stillingsinstruksene for ITV-ene kan endres på allmøte på 
instituttnivå. 

• Forslag at punktet «Endringer» endres til: Endringer av stillingsinstruksen 
vedtas med 2/3 flertall på allmøtet. 
 
 

Vi har laget nominasjonsskjema og kandidatskjema 
Live orienterte om at FTV-ene har laget et nominasjonsskjema og kandidatskjema, 
som skal tas i bruk i forbindelse med valget.  

• Det blir på denne måten enklere å forslå kandidater til ITV og FTV og enklere 
å melde sitt kandidatur. 

• Linken til skjemaene vil bli lagt ut på facebookgruppen. 

• ITV-ene oppfordres til å legge de ut på facebooksidene deres.  

• FTV-ene vil legge ut dette i løpet av denne uka. 
 
ØK-sak 4/20 Hva skal vi ta opp mot frokostmøte med dekanen  
Erik orienterte om saken. Dekanen Monica Rolfsen inviterte i fjor FTV-ene sammen 
med og seksjonssjefene. Vi har etterspurt et nytt møte denne våren. FTV-ene ønsker 
innspill til spørsmål og eventuelle saker dere ønsker vi skal ta opp på møte. 

• Hvis alle kunne tenkt på: 
3 positive ting med studieprogrammet og fakultet som de har opplevd. 
3 negative ting om Studieprogrammet eller fakultet. 

• Fint om alle sender inn innspill på e-post ftv@sr-ok.no. 

ØK-sak 5/20 Handlingsplan   
Erik orienterte om saken. Studentrådet ØK sin handlingsplan tar for seg de mål 
Studentrådet ØK skal jobbe mot høsten 2020, samt hvilke tiltak som skal iverksettes 
for at disse målene nås. FTV-ene har laget et forslag til handlingsplan som har blitt 
utarbeidet etter innspill på SR-ØK.  
Innspill: 
Psykososialt miljø: 

• Forslag at det ikke står instituttspesifikk som er praktisk for FTV-ene skal følge 
opp. 

Faglig kvalitet: 

• Første punkt - dette varierer. Tillitsvalgte kan stille krav til instituttene og 
fakultetet om faglig kvalitet. 

• Erik og Live har vært i møte med «Digital eksamen» ved NTNU. De jobber 
med Excel inn i digital eksamen. Det gjennomføres allerede eksamen med 
excel i en del fag. Det skal være nok PCer for å gjennomføre dette for 
studentene i økonomi. 
 

Handlingsplan for våren 2020 ble vedtatt med akklamasjon. 
 
ØK-sak 6/20 Synlighets sjekkliste  
Live orienterte om saken. Det ble i forkant av møte sendt ut et vedlegg «Synlighet – 
sjekkliste».  Dette er et forslag til en sjekkliste med ulike punkter som går under målet 
synlighet.  
Innspill/ kommentarer: 

• Legge ut facebook-post når det kommer relevante saker eller hver måned. 

mailto:ftv@sr-ok.no


 

 

• Dette er en instruksjon for synlighet. 

• Forslag å endre punktet profileringsstand uten tidsspesifikk. 

• ITV-ene kan presentere seg i forelesninger hvor man når ut til flest mulig 
studenter. 

• Lage ITV-plakat, dere finner en mal på T:område. Eventuelt ta kontakt med 
FTV Camilla. 

• Skaffe mailingslister på alle studentene. Kristin har fått tilbakemelding om at 
fakultetet er restriktive angående felles e-postlister. Det er mulig at instituttene 
kan bistå tillitsvalgte som tar direkte kontakt. 

• Hvis du følger en studieprogramkanal på «innsida», kan studenter/ ansatte 
også publisere i den. 

• Simon (AU) og Erik FTV har vært i møte med prodekan angående dette. 

• Skjema vil være en veiledende sjekkliste/ tips til arbeidet med synlighet for 
ITV-ene. 

 
 

 
 
ØK-sak 7/20 Studiebarometeret   
Live orienterte om saken. I høst ble det sendt ut et studiebarometer til 2. – og 
5.klassinger på alle studielinjer i hele Norge. Vi har nå fått resultatet ved Fakultetet for 
Økonomi. Vi hadde en stor spredning i svarprosent, og ser at resultatene varierer 
veldig fra linje til linje. I denne saken skal vi se litt nærmere på noen av resultatene. 
 
Undersøkelsen viser at studentene: 

• går på det studieprogrammet de helst vil gå på. 

• at studieprogrammet er faglig utfordrende. 

• fornøyd med bibliotek og bibliotektjenester. 

• Eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet 
har krevd forståelse og resonnement. 

• fornøyd med det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet. 

• at mange ikke kommer forberedt til undervisning. 

• at mange ikke er tilfreds med faglig veiledning og diskusjoner med faglige 
ansatte. 

• At mange ikke er tilfreds med antall tilbakemeldinger fra faglig ansatte på 
arbeidet sitt. 
 

Fysisk læringsmiljø etter flytting ISØ 

• Finner ikke indikasjoner her på at ISØ-studentenes innflytting har gitt dårligere 
vilkår for studentene. 
 

 

 

 



 

 

 Svarprosent: 

 

 

 

«Temperaturen» på de ulike linjene: 

 

Figuren over viser hvor de ulike linjene scorer høyest (mørkegrønt) og lavest (rødt). 
 
Det fakultet, samlet sett, scoret dårligst på var spørsmålet: «Jeg har fått innføring i 
hvordan jeg skal formidler min kompetanse til potensiell arbeidsgiver» 



 

 

Dette spørsmålet har fått kritikk fra de faglige ansatte på fakultetet, fordi de mener 
det ikke er noe som har blitt krevd fra enten studenter eller lover, og ikke er en del av 
læringsutbyttet til fag som tilbys på ØK. 
 
Innspill:  

• Forslag at det neste gang stilles spørsmål som får frem om undervisere legger 
opp undervisningen slik at studentene forstår og kan knytte undervisning til 
arbeidslivet.  

• Det har vært stort fokus på Bøa. 

• Bachelor logistikk og finansiell økonomi skårer generelt dårligst. I bachelor 
logistikk er dette reelle tall, mens for finansiell økonomi stemmer ikke dette 
nødvendigvis.  

• Lokaler for undervisning 

• BØA-programmene, likheter/ forskjeller. Studiebyene svarer ganske likt, 
samme trendene. 

• Få eller ingen av studentene har kjennskap til varslingssystemet ved NTNU. 

• Live FTV hadde en gjennomgang av dette i ledergruppemøte med de ansatte 
og de hadde heller ikke kjennskap til dette. 

• Undersøkelsen viser ikke hvordan studentene opplever årsstudium fakultetet 
tilbyr. 

•  

Øk- sak 9/20 FTV orienterer  

● Universitet og Høyskole-loven (UH-loven)  
Erik orienterte om saken. 
Det har nylig blitt satt ned en arbeidsgruppe nasjonalt som skulle komme med 
forslag til endringer i Universitets og Høyskoleloven. Det vil bli sendt ut på 
høringsrunde over hele landet, hvor vi forhåpentligvis får svare. Det vil i såfall 
komme som egen sak. 
De mest radikale endringene hittil er: 

1. Forslag om å fjerne kjønnspoeng.  
2. Forslag om å fjerne blindsensur. Det vil si at sensor som retter på nytt 

skal se hvilken karakter kandidaten allerede har fått. 
3. Forslag om å opprettholde læringsmiljøutvalget. 

 
Kommentar til blindsensur:  

o Positivt i forhold til at studenten kan legge med en begrunnelse for at 
karakteren bør endres. Negativt i forhold til at sensor kan bli påvirket av 
karakteren som allerede er satt. 
 
 

Internasjonal akkreditering  
Erik orienterte om saken. 

• Det er fortsatt bare møtevirksomhet, men seksjonssjef for utdanning har uttalt 
at man er litt bak skjema. 

• Det stilles også store spørsmål til hvor teknologi “mission statement” skal 
ligge. Om man skal si at fakultetet skal være nasjonalt ledende i 
skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi. Eller at man skal si at fakultet 



 

 

skal utvikle kandidater som er gode fremtidsrettede økonomer med forståelse 
for teknologi og hvordan det påvirker samfunnet. 
 

 
 
Hva har skjedd i de ulike møtene vi har gått i  
Læringsmiljøutvalget, hvor Erik deltok: 

• Der er det foreslått at Blackboard skal få en funksjon (Blackboard Ally) som 
skal vurdere filer som blir lagt ut av undervisere har en universell utforming. 
Det vil si at informasjonen skal være tilgjengelig og tilpasset for alle studenter.  

• Håper at denne funksjonen ikke medfører at undervisere vil legge ut mindre 
informasjon på Blackboard.  

 
Eventuelt 
Promotering: 

• Det er satt av 500 kr i stand-budsjett pr stand. 

• ITV legger ut for beløpet og fyller ut refusjonsskjema og legger ved 
kvitteringer. Sendes til Kristin konsulent kristin.eggen@ntnu.no 
 

Gjøvik- Attester til tillitsvalgte:  

• Kristin konsulent ordner med attester til ITV/FTV. 

• ITV-ene må jobbe for at instituttene ordner med attester til klassetillitsvalgte og 
de som har vært i referansegruppene. 
 

Møtekritikk: 
Ingen kommentarer 
 
Diggerunde 
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