
 

 

 
 

Studentrådet ØK 
        

 
Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  03.03.21 

Tid: kl.16:15-18:00 

Sted: Teams 
   
Til stede: Ida Ljøgodt (FTV), Jasmeen Barmen (FTV), Hanne Berit Tuterud 
Nordølum (FTV), Jørgen Valseth (FTV), Agnes Roll-Matthiesen (IØT), Vilde Hem 
(IØT), Arin Nøst (ISØ), Line Ås Finberg (HHS), Sara Tokvam (IIF), Andreas Knudsen 
Sund (AU) 
 
Frafall: Sunniva Bondø Sørensen (HHS), Live Kile (ISØ), Elisabeth Falch (IIF), 
Møteleder: Jasmeen Barmen 
Observatør: Andreas Knudsen Sund 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste:  
Møteinnkalling 03.03 og møtereferat 14.02 ble godkjent i møte. Møtereferat ligger 
også ute på nettsiden vår Studentrad.no. 
  
Runde rundt bordet med fokus på synlighet 
IØT - siden sist har Agnes og jeg publisert litt informasjon på Instagram, deltatt på de 

jevnlige møtene med instituttledelsen og deltatt på instituttstyremøte. I tillegg til dette 

har vi jobbet videre med resultatene fra tilbakemeldingsundersøkelsen (angående 

instituttets håndtering av koronasituasjonen) i form av et dialogmøte sammen med 

instituttledelsen, de tillitsvalgte og alle linjeforeningslederne.  

HHS, Vi har fått hengt opp plakater og laget den psykososiale undersøkelsen. Den er 

sendt til HHS for en gjennomgang av GDPR reglene. 

IØTG- Møte med KTV-ene og seksjonsmøte i dag. Studieprogrammøte. Gått 

gjennom den psykososiale undersøkelsen med KTV-ene og seksjonen på 

dialogmøte. 

Skal prøve å få til en sosial aktivitet for instituttet i uka. Prøve å få det til å bli en fast 

greie. Helle har gått med genseren minst én gang i uka. Mats fikk den for to dager 

siden. Vurderer Instagramkonto. 

ISØ- Live har deltatt på masterkarrieredagen. Har hatt tre møter siden sist mellom 

ITV-paret angående ferdigstillelse av psykososial undersøkelse. Skal snart begynne 

å levere den ut. Hatt møtet med ISØ om psykososiale tiltak knyttet til Covid-19 

situasjonen som skal gjennomføres ila vår-semesteret 2021 (Kollokviespleising, 

Helikopterpenger og Klassetillitsvalgt). 



  

 
IIF- Møte med instituttet for å gjennomføre sosiale tiltak. Fått studentrådsgensere 

AU- Arrangert STI-møte. Vært i møte med Trondheim studentråd og samarbeidet om 
et vedtak for at det skal være en større terskel for å stenge campus. Workshop om 
kvalitetssikringssystemet ved NTNU. Jobber med campusprosjektet, Luftbro fra 
Handels for å legge til rette for studenter med funksjonsnedsettelser, diskusjon rundt 
studentprest-ordningen og bærekraft i studiene. Kommunikasjonssak om synlighet 
som kan påvirke studentrådene. Jobber for at campus skal åpne opp for mere sosiale 
møteplasser. Strider mot de nasjonale og kommunale retningslinjene. Vært i dialog 
med Trondheim kommune og statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik 
Asheim sammen med leder i vellferdstinget Kenneth Stange om dette.  
 
ØK-sak 16/21 Seminar 
Jasmeen presenterte saken. Forrige SR-ØK var avslutningen på et vel overstått 
seminar. Vi fikk gode tilbakemeldinger på forrige SR-ØK, men alle var slitne etter 
mye møter så for orden skyld er det greit å ha en liten gjennomgang nå også. Kristin 
sendte ut et evalueringsskjema hvor mye var veldig bra, men noe var nokså greit. Vi 
vil at disse seminarene skal være så gode de kan bli, og vi vil derfor ha en litt mer 
utdypende tilbakemelding på noen punkter. 
 
Det var tre bolker som ikke 100% blink; «How to tillitsvalgt», caseløsningene, og 
innføringen av varslings-, kvalitets-, og avvikssystemene. Hva var det med disse 
bolkene som gjorde at læringsutbyttet kanskje ikke var helt optimalt? Har dere noen 
forslag til hvordan vi kan forbedre de eller hva som eventuelt kan gjøres annerledes? 
 
I tillegg, hvis dere har noen generelle ideer til neste seminar, hadde det vært supert 
om det ble delt nå.  
 
Innspill:  

• Ha bedre tid på Caseløsning og sette av tid på diskusjon.  

• How to ITV ikke så relevant for de som har sittet et halvt år. 

• Vil gjerne delta mere aktivt. Ikke bare lytte. 

• Høre med ITV-ene i forkant av seminaret slik at det blir lagt til rette for 
utfordringer for alle ITV-ene. 

 
ØK-sak 17/21 Revidering av stillingsinstruks 
Ida presenterte saken. FTV-ene har gått igjennom stillingsinstruksen for ITV og 

kommet frem til at vi synes den er delvis tvetydig og mangler diverse 

arbeidsoppgaver som ITV-rollen blir satt til å gjøre. Derfor har vi utarbeidet et forslag 

hvor vi har omformulert noen setninger, fjernet noen punkter, og lagt til noen punkter. 

Formålet er at stillingsinstruksen skal bedre forklare hva det vil si å være ITV.  

Ida gikk gjennom forslaget setning for setning på møtet. Gammel stillingsinstruks er 

skrevet i svart, mens revidert forslag er skrevet i rødt.    

 
 
 



Stillingsinstruks ITV:   
  
Formålet med ITV  
  
Den tillitsvalgte skal være synlig blant studentene og de studentene som er tilknyttet 
instituttet skal vite hvem som er tillitsvalgt. (flyttet til arbeidsoppgaver) 
   
ITV skal ivareta studentenes interesser ved instituttet og være et bindeledd opp mot 
instituttets ledelse og Studentrådet ØK.   
  
Den instituttillitsvalgte skal representere studentmassen ved instituttet og være en 
taushetsbelagt kontaktperson for studentene.   
ITV skal jobbe for å ivareta studentenes interesser og rettigheter, samt fungere som 
et bindeledd opp mot instituttets ledelse og Studentrådet Økonomi.   
 
Myndighet  
ITV er valgt av studentene ved sitt respektive institutt, og 
valget foregår elektronisk. ITV har myndighet til å være vara for FTV dersom dette er 
nødvendig.  
ITV har myndighet til å uttale seg på vegne av studentene ved sitt institutt.   
  
ITV er valgt av studentene ved sitt respektive institutt i tråd med gjeldende 
retningslinjer for studentvalg ved NTNU.   
ITV har myndighet til å uttale seg på vegne av studentene ved sitt institutt.   
ITV har myndighet til å fungere som vara for de fakultettillitsvalgte (FTV) dersom 
dette er nødvendig.   
 
Arbeidsoppgaver ITV skal:  
 

• Stille opp på møter med Studentrådet ØK.   

• Møte på Instituttstyremøter 2-4 ganger per semester (avhenger av institutt).   

• Planlegge og utføre Allmøte ved sitt respektive institutt.   

• Informere studentene på instituttet om saker som er relevante for dem, og 
om   

• kommende møter og valg.   

• Fange opp signaler fra studentene og informere videre til instituttet om hva   

• studentene mener.   

• Ha en kontinuerlig dialog med FTVene og bistå om nødvendig.   

• Gjennomføre andre oppgaver ved instituttet, eksempelvis prøveforelesninger 
og   

• intervjuer ved nyansettelser.   

• Sørge for en god erfaringsoverføring til neste ITV, blant annet gjennom å 
skrive et   

• erfaringsskriv.   

• Være lett tilgjengelig for studenter ved instituttet, for eksempel i form av 
kontortid.   

• Besvare mail fra FTV, instituttledelsen, studenter, konsulenten o.l.   

• Synliggjøre de tillitsvalgte, gjennom for eksempel standvirksomhet.   

• Ha kjennskap til kvalitetssikringsystemet og avviksystemet (inkludert   



• varslingssystemet) ved NTNU.   

• Ha medarbeidersamtale sammen med FTV og/eller konsulenten hvert 
semester. 

• Stille på møter FTV innkaller til, eksempelvis dialogmøter med instituttet.   
   

• Arbeide for god dialog og samarbeid med instituttets ledelse, eksempelvis 
gjennom ledermøter og dialogmøter   

• Fange opp meninger og innspill fra studentene og videreformidle til instituttet  

• Arbeide aktivt og kontinuerlig med synlighet. Dette innebærer følgende:  
o Synliggjøre de tillitsvalgte ved instituttet  
o Informere studentene på instituttet om relevante saker, eksempelvis 

valg og velferdsmidler   
o Være lett tilgjengelige for studentene ved instituttet, eksempelvis 

gjennom mail og kontortid   

• Arbeide med psykososialt læringsmiljø   
o Gjennomføre psykososial undersøkelse annethvert år   
o Aktivt arbeide med tiltak basert på resultatene i undersøkelsen sammen 

med instituttledelsen, linjeforeninger og andre tillitsvalgte   

• Stille forberedt til møter man er innkalt til gjennom å lese innkallinger, referater 
og andre relevante sakspapirer   

• Stille på møter i Studentrådet Økonomi og andre møter FTVene innkaller til   

• Delta på instituttstyremøter 2-4 ganger per semester (avhenger av institutt)  

• Besvare mail fra FTV, instituttledelsen, studenter, konsulenten, osv. innen 
rimelig tid  

• Ha en kontinuerlig dialog med FTVene og bistå om nødvendig  

• Sørge for god dialog med linjeforeninger og relevante tillitsvalgte, eksempelvis 
klassetillitsvalgte, programtillitsvalgte og/eller referansegruppestudenter   

• Sørge for en god kompetanseoverføring til neste ITV, gjennom å skrive 
erfaringsskriv og ha en erfaringsoverføringssamtale   

• Planlegge og utføre Allmøte for studentene ved sitt respektive institutt én gang 
i semesteret  

• Delta på intervju og prøveforelesning ved nyansettelser ved behov    

• Ha kjennskap til hvordan bruke kvalitetssikringssystemet og avvikssystemet 
(inkludert varslingssystemet) ved NTNU  

• Ha kjennskap til oppbyggingen av instituttet og studentdemokratiet, samt 
relevante kontaktpersoner for studentene   

• Stille på medarbeidersamtale med FTV og konsulenten hvert semester  

• Gjennomføre instituttspesifikke oppgaver   
  
Kvalifikasjonskrav   
  

• Beherske norsk, muntlig og skriftlig  
• Er student ved det aktuelle instituttet   

 
Ikrafttredelse  
Instruksen trer i kraft fra den tid Allmøte bestemmer.   
  
Godtgjørelse  
I henhold til avtale om tilrettelegging for studentorganenes arbeid så får de 



tillitsvalgte en godtgjøring for vervet. Instituttillitsvalgte er i utgangspunktet ansatt i en 
stillingsprosent tilsvarende 100 timer i semesteret.   
 
 
Endringer  
Endringer av stillingsinstruksen vedtas med simpelt flertall på studentenes Allmøte 
ved Fakultet for Økonomi.  
 
Kommentarer: 

• ITV-ene er enige i det nye forslaget til stillingsinstruks for ITV-ene i SR-ØK. 

• Presisere i instruksen at det er et honorert verv. 

• FTV-ene vil sende ut det ferdige forslaget til gjennomlesing, før vi får vedtatt 
det på et allmøte.  

• FTV-ene skal ha en gjennomgang av FTV instruksen og vedtektene våre.  
 
 
ØK-sak 18/21 Nominasjoner til valget 
Jasmeen orienterte om saken. Valget nærmer seg med stormskritt, og det kommer til 
å bli gjort litt annerledes i år. Det vil være en kort nominasjonsperiode etterfulgt av en 
kort forhåndsstemmingsperiode og deretter den store valgdagen! Det er også 
studenttingsvalg, men det viktigste for oss er valget av nye ITV-er og FTVer.  

• Det vi ønsker fra dere er en liste over eventuelle kandidater dere kunne sett 
for dere i studentrådet. Til neste SR-ØK møte, altså 25. mars, ønsker vi at 
dere har akkumulert en liste av eventuelle kandidater. 

• Samkjører med de andre studentrådene.  

• Nominasjonsskjema finner dere på nettsiden. Dere kan sende en lenke til 
nominasjonsskjema eller nominere seg selv.  

• Man må sende inn kandidatskjema for stille til valg. 
 
ØK-sak 19/21Studiebarometeret  
Jørgen presenterte saken. Under studentrådsmøtet 14.02 gikk vi gjennom de 

overordnede resultatene fra Studiebarometeret for fakultetet. Denne gangen kommer 

vi til å se litt nærmere på noen spesifikke spørsmål og resultater der fakultetet scorer 

svakt. Dette gjelder blant annet de spørsmålene vi scorer aller dårligst på, samt 

spørsmål vi scorer dårligere på i forhold til andre fakulteter. Vi ønsker å diskutere 

disse resultatene for å kunne ha innspill og svar i diskusjoner med fakultetet. Mer 

spesifikt ønsker vi å diskutere følgende: 

Rapport fra fakultetet vi skårer svakt på: 
o Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/ oppgaver i samarbeid med 

arbeidslivet 
o Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/ programmer som er relevante for 

fagområdet 
o De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 
o Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 
o Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til 

potensielle arbeidsgivere 
I forhold til andre fakultet:  

Undervisning - Midt på  
Tilbakemelding og veiledning - Nedre halvdel  



Faglig og sosialt læringsmiljø - Blant de beste  
Organisering - Best  
Vurderingsformer - Midt på, men scorer bra  
Studieprogrammets evne til å inspirere - Blant de beste  
Eget engasjement – Midt på  
Forventninger – Nedre halvdel  
Bruk av digitale verktøy - Blant de beste  
Tilknytning til arbeidslivet - Blant de beste  

Overordnet tilfredshet - Blant de beste 

• Hvorfor scorer vi dårlig på disse spørsmålene? 

• Hva har det å si at vi scorer dårlig på disse spørsmålene?  
 

Innspill: 

• ISØ – tror dette kan ha sammenheng med at det er færre forventninger til 
foreleserne blant studentene i store klasser og at spørsmålene om 
arbeidslivsrelevans ikke nødvendigvis er relevante for 2. kl. studentene.  

• IØTT – Vi har diskutert at det er vanskelig for 2. kl å svare på en del av disse 
spørsmålene. 

• KD bruker studiebarometeret for å måle kvaliteten på studieprogrammene. 

• Studentrådet ØK må jobbe for at det faglige blir bedre. 

• 2.kl har ennå ikke fått erfaring med å jobbe med prosjektarbeid. 

• ISØ- Forslag om å opprette et 7,5 emne, praksis samarbeid med arbeidslivet. 

• Internship er prøvd ut ved flere studieprogram og har fått positive 
tilbakemeldinger.  

 

ØK-sak 20/21 Oppfølging av internasjonale studenter  

Hanne Berit presenterte saken. På noen av våre institutter tilbys det internasjonale 

studier, hvor da flere av studentene er internasjonale og ofte ikke snakker norsk. I 

den forbindelse lurer vi på litt rundt hvordan kontakten med de er, og om dagens 

ordning med tillitsvalgte er den mest hensiktsmessige i disse tilfellene.  

• Kommer noen av de internasjonale studentene til dere med problemer 
eller spørsmål? 

• Hvordan inkluderes de i studentlivet og studentdemokratiet? 
• Kunne det vært en ide å ha en egen internasjonal tillitsvalgt på de 

aktuelle studiene? 
• Får dere noen henvendelser fra innvekslingsstudenter? 

Innspill: 
AU- Bra det kommer opp som diskusjon. Viktig at de internasjonale studentene også 
har en stemme i Studentdemokratiet. 
IØTT- Sender ut e-post på engelsk og norsk, men allmøter blir gjennomført på norsk. 
Positive til forslag om at det blir opprettet en tillitsvalgt for de internasjonale 
studentene. 
IIF- Sender ut informasjon på engelsk og norsk. Har egne sosiale arrangement. 
Positiv til egen tillitsvalgt. 
FTV- Hvordan organisere dette? Formøter i forkant av SR-ØK. Hvem skal oversette 
sakspapirer? 



Etterstrebe at det er internasjonal student. FTV-ene tar med seg innspillene og vil 
diskutere saken nærmere. 
 
 

ØK-sak 21/21 Synlighetsstrategi 

Jørgen presenterte saken. Vi er i gang med arbeidet for å lage en strategi for 

arbeidet med synlighet fremover basert på diskusjonene og innspillene fra 

workshopen vi hadde under seminaret. Strategien kommer blant annet til å gå inn på 

hvordan vi FTV-ene skal promotere studentrådet som helhet og hvordan ITV-parene 

skal jobbe med synlighet på sine respektive institutt. Jørgen presenterte 

strategidokumentet som ikke er ferdigstilt ennå.  

Synlighetsstrategi for studentrådet Økonomi:  

• Hovedprinsipper, ansvarsområder og promotering av Studentrådet. 

• Oppdatert Nettside, promoteringsmateriell. Sosiale medier. Standvirksomhet. 

• Nederst instituttspesifikk med forslagene som kom frem på seminaret. 

 

Vi sender ut dokumentet så snart det er ferdigstilt og vi ønsker å få innspill på 

følgende: 

• Virker den overordnede strategien fornuftig? 
• Stemmer / kjenner dere dere igjen i den instituttspesifikke delen?  
• Bør noe omformuleres? 
• Bør noe legges til eller tas bort?   

 

Innspillene sendes inn til ftv@sr-ok.no 

ØK-sak 22/21 FTVene orienterer 

FTV-ene orienterte om følgende saker. 

• Medarbeider samtaler med ITV-ene i mars. 

• SiT sitt lavterskeltilbud, www.sit.no/sosial 

• Tur Gjøvik og Ålesund, Ålesund KTV-møte allmøte digitalt. 

• Velferdsmidler, april/mai slik at det kan søkes på arrangement til 
fadderperioden.  

• FTV-ene er i dialog med fakultetet ØK for å mere støtte. 

• Promoteringsvideo for tillitsvalgte ved NTNU. Samarbeid med de andre 
Studentrådene. Skal være ferdig før valget. Promoteringsmateriell for valget. 

• Fint om dere reagere på postene FTV-ene legger ut i studentrådet ØK sitt 
teams. 

• Vi har tatt opp referansegrupper med fakultetet. Hvordan de følger opp 
rapportene.  Ved spørsmål om rapportene ta kontakt med faglærer eller IØT- 
Tim, IØT Gjøvik Anne Grethe, ISØ Per Tålmo, IIF Mark, HHS 
Studieprogramleder og instituttleder. 
 

Eventuelt   

Forslag om en Sosial helg for studentrådet ØK, 9.-10. april, 16.-17. april, 23. -24.april 

mailto:ftv@sr-ok.no
http://www.sit.no/sosial


Dere kan sende tilbakemelding når det eventuelt passer på teamsen vår. 

 

Møtekritikk 

• Godt forberedt og gjennomføring av møte og innenfor tidsramme. 

• God stemning. 

• Godt møte. 

• Effektivt. 

• Positivt at FTV-ene følger opp saker SR-ØK er blitt enige om. 

• Fysisk møte siste møte før påske. Gi tilbakemelding på teams. 

 Diggerunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


