
 

 

 

 

 
 

Studentrådet 
 
Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  01.04.20 

Tid: kl.16:15-18:00 

Sted: Digitalt på teams 
   
Tilstede: Line Ås Finberg (FTV), 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), Tobias Røed (AU), Lina Marie Feste 
(IØTG), Yngvild Løken (HHS)  
 
 
Frafall: Nicolai Lillerud Axelsen (IØTG) 
 
Møteleder: Line Ås Finberg  
Observatør: Tobias Røed 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Gjennomgang av det tekniske 
Møteinnkalling SR-ØK 01.04.20 og møtereferat 26.02.20 ble godkjent i møte.  
 
Runde rundt bordet: 
 
FTV: Camilla Siden sist har jeg forberedt saker til studentrådsmøte, vært i 
instituttledermøte med dekanen og alle instituttlederne, jobbet med saker knyttet til 
korona og svart på en del henvendelser som har kommet på mail. I tillegg har jeg 
jobbet med å få ferdig et økonomireglement for studentrådet.  

Live Siden sist har jeg vært i daglige beredskapsmøter med fakultetet. Vi har og 
diskutert hvordan vi skal gjennomføre alt som stod på agendaen dette semesteret 
ettersom alt har blitt endret pga. Covid-19. Så holder vi på å gjøre oss klar til valg! 
  
Erik har siden sist deltatt på FTV-forum, forberedt saker til studentrådsmøte, vært i 
instituttledermøte med dekanen og alle instituttlederne og utarbeidet et 
økonomireglement. 
 
Line har siden sist jobbet med valg, og vært i møte med valgstyre, FTV-forum og 
vært med på å gjennomføre allmøte. I møtet med valgstyret var det mye fokus på 
promotering av valg på sosiale medier. I FTV-forum ble alle fakultetene enige om å 
sette fristen for å melde kandidatur til 22. april kl. 17:00.  
 



 

 

 
IØTG: Siden sist har vi opprettet en gruppe på teams mellom oss som er ITV, KTV 
og de i ledelsen, der skal vi ha møter og kan stille spørsmål angående coronaviruset 
når som helst. Vi har også skaffet kandidat til valget, og jobbet med 
stillingsinstruksen.  
 
IØT: - Vi har avsluttet den psykososiale undersøkelsen og endte opp med hele 444 
svar, noe vi er veldig fornøyd med.  
- Vi har begynt å se på resultatene fra undersøkelsen. 
- Vi har vært i tett dialog med instituttledelsen angående koronasituasjonen på 
instituttet.  
- Vi har kartlagt situasjonen med tanke på undervisning, øvinger, masterskriving, 
kommunikasjon med faglærere / veiledere, med mere for de ulike programmene og 
klassene ved instituttet. 
- Vi har planlagt å holde et møte i SR-IØT uken etter påske. Her er planen å snakke 
om koronasituasjonen, ensomhet, valget og resultatene fra undersøkelsen. 
 
ISØ: Vært på strategimøte med instituttet - Eirik og jeg presenterte hvordan 
læringsformene og vurderingsformene på instituttet vårt er i dag og hvordan disse 
kan forbedres. Vi kom med forslag til hvordan studentene kan være mer aktive, altså 
måter å aktivisere dem på. Dette basert på egne erfaringer fra ulike fag, hva som har 
fungert bra og viste videre til hvor instituttet kunne forbedre seg. Har hatt skypemøte 
med instituttet angående hvordan situasjonen er nå når campus er stengt og 
undervisning foregår over Blackboard - handlet om hvordan det gikk med 
undervisningen, litt om eksamensform og hvordan man skal kunne inkludere de som 
får mest av det sosiale gjennom skolehverdagen. Snakket med instituttet og Pareto 
(linjeforening samføk) om lunsjvenn - handler om dette med ensomhet, hvordan kan 
man inkludere flere -> lunsjvenn går ut på at man melder seg opp til å bli satt 
sammen i par eller grupper, hvor man ringes og spiser lunsj samtidig. Vi har ikke helt 
kommet frem til noe enda, men instituttet og linjeforeningen virker positive til 
forslaget. Postet innlegg om koronasituasjonen - hvor man kan ta kontakt om det 
skulle være noe, at det er viktig å følge med på Blackboard og innsida osv. Mailet en 
del om eksamensform da dette er noe studentene hos oss har engasjert seg veldig 
for. Det går for det meste ut på om det skal være A-F eller godkjent/ikke-godkjent. vi 
skal ha møte med instituttet i morgen (2.april).  
 
HHS: På handelshøyskolen har vi den siste tiden i all hovedsak hatt fokus på å 
videreformidle spørsmål og bekymringer fra studentene til administrasjonen, og 
formidle info fra admin til studentene. Vi har jevnlig kontakt med instituttleder. 
Utenom det har vi jobbet for å finne kandidater til valget. 
 
IIF: Vi har deltatt i studieprogramrådsmøte og har funnethar en kandidat som kan 
stille til valg. 
 
AU:  

• Nasjonalt har vi jobbet med forslaget Kunnskapsdepartementet la frem til 
«krisepakke» for studentene sist uke. Den gikk ut på at studenter som har 
inntektsbortfall som et resultat av permittering skal kunne søke på et ekstra lån 
gjennom Lånekassen. Studenttinget har vært tydelige på at dette ikke er 
tilstrekkelig og at studenter ikke skal måtte fullfinansiere sin egen krisepakke 



 

 

gjennom en låneavtale med staten. Denne uka ble det fattet et stortingsvedtak 
om at 1/3 av lånet skal omgjøres til stipend. Studenttinget skal jobbe videre for 
at hele beløpet blir utbetalt som stipend. 

• Vi jobber med valg. Det skal velges tillitsvalgte på institutt- og fakultetsnivå. 
Samt en kvinnelig og en mannlig student som skal sitte i universitetsstyre. 
Valget blir i år digitalt. Stemmeperioden blir 23.04-03.05. Velferdstinget (VT) 
skal ha valg 22.april. Ta kontakt med VT og STi hvis du ønsker å være med å 
bedre studentvelferden for studentene. Erik FTV ØK og jeg skal lage en 
promoteringsvideo. 

• Universitet- og høgskoleloven (UH-loven) skal revideres. Lovverket som 
redigerer våre rettigheter og plikter som studenter. Dette lovverket skal 
revideres i sin helhet. STi er høringsinstans, frist 22.mai. Studentdemokratiet 
og andre interessenter vil motta en høring fra oss som gir dere mulighet til å 
komme med innspill som vi tar med videre inn i vårt formelle høringssvar.  

 
ØK-sak 10/20 Corona  
Live introduserte saken. Jeg ha sittet i beredskapsmøte daglig med dekan og 
sentrale personer på fakultetet. Vi ønsker refleksjoner og tanker fra dere angående: 
digital undervisning, vårens eksamen, utsatt frist på innlevering av master, tiltak ved 
deres institutt rettet mot ensomhet. Har dere fått noen innspill fra studentene deres, 
eller har noen egne innspill, dere ønsker vi skal ta med videre til beredskapsgruppen 
til fakultetet? 
Innspill: 

• ISØ har fått positive tilbakemeldinger. Vil arrangere digital lunsj med 
studentene. ITV-ene vil ha et møte 2. april med instituttet for en orientering om 
eksamen og vurderingsform bestått/ ikke bestått og hvordan møte 
studentmassen som ikke nødvendigvis er enig i dette.  

• Erik orienterte om at det er 13 emner ved fakultetet ØK som får 
vurderingsformen bestått / ikke bestått. 

• IØT, digital undervisning fungerer. Innlevering av master har fått utsatt 
leveringsfrist med 3 uker. Mange studenter har spørsmål om vårens 
eksamener. Instituttet oppfordrer linjeforeninger og opprettholde aktiviteter. 

• Live orienterte om tilbakemelding fra Gunnar Bendheim seksjonssjef i 
fakultetsadministrasjonen, angående spørsmål om vårens eksamen. 

o Ved overgang fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått, hva skjer med 
studenter som tar frivillig gjentak for å forbedre karakteren? 

o Dersom man tidligere har f.eks. E, tar eksamen på nytt nå og får IB, blir 
gammel bokstavkarakter (E) gjeldende 

o Dersom man tidligere har F.eks. E, tar eksamen på nytt nå og får B, blir 
B(bestått) gjeldende som karakter 

o Dersom man tar eksamen for første gang i år og får B(estått), tar opp 
eksamen senere og får F, blir gammel B(estått) gjeldende 

o Dersom man tar eksamen for første gang i år og får B(estått), tar opp 
eksamen senere og får E, blir E gjeldende 

o Så langt vi har oversikt over p.t. er det for hele ØK totalt 13 av ca 150 
emner som skifter karakterskala fra A-F til B/IB. 

o Grunnen til at ordinære eksamener fortsatt skal vare etter ordinær 
lengde ( 4 timer) er at dette er fastsatt sentralt for hele NTNU og det er 
nok flere begrunnelser, bl.a., færrest mulig endringer og enklest mulig 



 

 

kommunikasjon, redusert fare for at studenter får flere vurderinger 
parallelt, sikrest mulig drift hva gjelder teknologi og støttepersonell etc. 

• Camilla orienterte om at det i instituttledermøte med dekanen ble oppfordret 
og bruke ressursene på å gjennomføre gode tiltak mot ensomhet blant 
studentene i tiden fremover. 

• Instituttene er usikker på hvordan dette kan gjøres og ønsker tips og 
tilbakemeldinger fra dere studenter. 

• På ISØ er det kommet forslag om å arrangere lunsjvenn/ gruppe over nett og 
ønsker et samarbeid/ hjelp fra linjeforeninger. 

• Hvordan har prosessen vært angående gjennomføring av vårens eksamen? 
Dette er tatt opp i Utdanningsutvalget sentralt. Roger har vært i dialog med 
instituttene. Dette er vurdert faglig i vært enkelt emne. Det vil komme mere 
informasjon. 

• FTV-ene har tatt opp at fakultetet må ta hensyn til at studentene har 
forskjellige fasiliteter (digitalt og romløsning for de som bor i kollektiv) og møte 
studentenes bekymringer. 

• Live skal i beredskapsmøte 2.april og vil ta med deres innspill og spørsmål. 
 

ØK-sak 11/20 Valg  
Line orienterte om saken. Vårens valg er rett rundt hjørnet.  
På vårt fakultet skal det velges: 

• To nye FTV-er (en fra IØT og en fra ISØ)  

• En ITV fra IØT Trondheim  

• En ITV fra IØT Gjøvik  

• En ITV fra IIF  

• En ITV fra HHS 

• To ITV-er fra ISØ  

• I tillegg skal det velges to representanter til NTNU-styret. 
 

• Valget vil foregå til planlagt tid, men vi vil utvide fristen for å melde kandidatur 
som Tillitsvalgt til 22. april.  

• Selve valget foregår på nett, så dette vil greit la seg gjøre.  

• Den største utfordringen ligger i at vi ikke kan gjennomføre noe av det vi 
vanligvis gjør på campus i forbindelse med valg – stand, plakater, banner, 
flyers etc.  

• Vi må derfor jobbe ekstra med promotering på sosiale medier. 

• Det er mulig å melde kandidatur nå. Du kan også nominere noen du tror ville 
egnet seg godt som tillitsvalgt. Du melder kandidatur/nominerer ved å fylle ut 
følgende skjema: 

Kandidatskjema 
Nominasjonsskjema 
Datoene for valget er som følger: 
Tirsdag 31. mars: Frist for å melde kandidatur til NTNU-styret 
Torsdag 2. april: Kandidatene til NTNU-styret annonseres 4.-13. april: Påskeferie 
Tirsdag 14. april: Promotering av valget ("Promouke") starter 
Onsdag 22. april: Promouka slutter 
Torsdag 23. april: VALGET ÅPNER + Ekstraordinært Studenttingsmøte med valg til 
 

 



 

 

Velferdstinget 
Søndag 3. mai: Valget stenger 
Mandag 4. mai: Valgresultatene annonseres 
 
Innspill: 

• Thea har en kandidat og har fått tilbakemelding om at nettsiden ikke fungerer. 

• Nettsiden skal fungere. Andre kandidater har ikke hatt problemer. 

• Forslag at man hjelper kandidater som ikke får det til selv eller at hun/ han 
sender inn skjema på e-post slik at vi kan legge det inn manuelt. 

 
ØK-sak 12/20 Studieveileder  
Erik introduserte saken. I NTNU sin kvalitetsmelding for 2019, har det blitt signalisert 
at det har blitt forsterket oppfølgning gjennom studieløpet. Det har selvfølgelig vært 
mye fokus på opptak. Det reklameres for at oppfølgingen hele veien har blitt bedre. 
Har vi merket en styrket oppfølgning i studieløpet? 
Har vi tilstrekkelig oppfølgning når det kommer til å skrive bachelor/ master oppgave? 
Har vi på fakultetet tilstrekkelig oppfølgning når det kommer til studenter som vil dra 
eller drar på utveksling? 
 
Innspill: 

• ISØ har en studieveileder som fungerer godt. Tilbakemelding fra studentene 
om at samarbeidet ikke fungerer så godt med internasjonal seksjon. 

• AU orienterte om at internasjonal seksjon har hatt mange utfordringer i 2019. 
Leder har kommet tilbake etter permisjon i jobben. AU har i samarbeid med 
internasjonal seksjon utarbeidet en beredskapsplan for studenter på 
utveksling. 

• Gjøvik har informasjonsmøter til studentene om utveksling. 

• Studieveilederne i Ålesund er lett tilgjengelige og følger opp henvendelser. 

• Utfordringer med å få godkjent obligatoriske emner i etterkant av utvekslingen. 

• Dette er opp til fakultetene å godkjenne emnene. 

• IØT har hatt utfordringer å få godkjent fagplanen i forkant. 
 

ØK-sak 13/20 Ansettelse av nye dekaner, innstillingsutvalg 
Camilla orienterte om saken. I august 2021 skal det ansattes nye dekaner på alle 
fakultetene, men allerede nå begynner prosessen med ansettelsene. 
Til hver av ansettelsene skal det (jf. UHL §11-1) settes ned et innstillingsutvalg. 
Innstillingsutvalget går gjennom hele listen med søkere, bestemmer hvem som skal 
intervjues for stillingen, og konkluderer til slutt på hvem de vil innstille til 
universitetsstyret (anbefale at styret ansetter).  

• Hvert innstillingsutvalg skal ha én studentrepresentant. 
• Arbeidet vil foregå høsten 2020. 
• Hvor mye tid som behøves er avhengig av antall kvalifiserte søkere. 
• Vi skal oppnevne en mann og en kvinne slik at det skal kunne legges til rette 

for kjønnsbalanse i utvalget, men kun én student skal sitte i utvalget. 
• Vi må oppnevne studenter allerede innen torsdag kl. 12:00. 

 
ØK-sak 14/20 FTV-ene orienterer 
Camilla orienterte om saken. 

• Velferdsmidler blir utsatt til høsten på grunn av koranasituasjonen. 



 

 

• ISØ har igjen velferdsmidler fra sist runde. Dette kan overføres til høsten til ny 
ITV master. 

• Studentrådsmøte 16.april og 29. april utgår. 

• Neste Studentrådsmøte ØK blir 22. april.  
 

Eventuelt 
Allmøte 
Camilla orienterte om saken. ITV-ene skal ifølge stillingsinstruksen arrangere allmøte 
i løpet av semesteret.  

• ITV-ene tar selv en vurdering på hva som er best for deres institutt i disse 
tider. 

• Del gjerne om hvordan allmøter eventuelt kan gjennomføres. 

• IØT hadde et diskusjonsmøte med studentene på mandag hvor de tok i bruk 
det digitale verktøyet Zoom. 

Gjøvik: 

• En student er mistenkt for drap og ITV-ene får mange spørsmål om dette. 

• Forslag om å ta kontakt med seksjonen på Gjøvik og sende spørsmålene til 
instituttleder. 

 
Møtekritikk: 

• Viktig å mute mikrofon før møtet er i gang. 

• Godt ledet møte. 

• Teams fungerer som møteverktøy. 
 
 
Diggerunde 

 

 

 


