
 
 
 
Møteinnkalling Studentrådet Økonomi  
 
Dato: 05.05.2021  
Tid: 16:15 – 18:00 
Sted: M51 og M52 i 5.etg. NTNU Handelshøyskolen og Teams  
 
Saksliste:  
 
Godkjenning av innkalling og siste møtereferat.  
 
Introduksjonsrunde og runde rundt bordet [10 min]  
 
 
ØK-sak 35/21 Velferdsmidler  
Saksbehandler: Hanne Berit  
Type sak: Orienteringssak  
Tid: 10 min  
  
For 2021 fikk vi innvilget 100 000 kr fra fakultetet til å dele ut i velferdsmidler, og vi har nå 
sett gjennom alle søknadene vi har fått denne våren. Vi fikk inn søknader for over 200 000 
kr, og har innvilget til mange gode arrangementer og ideer. Under møtet vil vi kort gå 
gjennom søknadene vi fikk, og hvordan de ble vurdert. 
 
ØK-sak 36/21 Nye avsetningsmål på NTNU  
Saksbehandler: Jasmeen  
Type sak: Diskusjonssak  
Tid: 10 min  
 
Kunnskapsdepartementet (KD) har kommet med nye retningslinjer til Universitets- og 
høyskolesektoren om at enhetene (som NTNU) kan ha maks 5% avsetningsnivå, altså 
bevilgning som ikke er brukt. Dette gjelder fra utgangen av 2022. 

Fakultet ØK har et avsetningsnivå på 15,9%, hvor «tillatt» avsetningsnivå på 5% tilsvarer 
15,4 mil. (49 mil. – differansen er 33,6 mil.), som burde komme så nærme 5% som mulig. 5% 
gjelder da for hele NTNU, dvs. at ikke alle må holde seg på 5%, men tilsynelatende tar alle 
fakultetene utgangspunkt i det. 

Et budsjettavvik kan komme på 2,5% (tidligere 0,5%), men utover det må resten avgis til et 
felles investeringsfond. 

Det vi ønsker innspill på er tiltak som dere tenker kunne vært gunstig for studentene. Det er 
viktig med tiltak som er hensiktsmessig etter 2022. 

 



 
 
ØK-sak 37/21 Oppsummering medarbeidersamtaler ITV/FTV SR-ØK våren 21  
Saksbehandler: Kristin  
Type sak: Orienteringssak  
Tid: 10 min  
 
Kristin oppsummerer tilbakemeldinger fra medarbeidersamtaler med ITVene og FTVene.  
 
ØK-sak 38/21 Evaluering av semesteret våren 21 
Saksbehandler: Jørgen  
Type sak: Diskusjonssak  
Tid: 35 min  

Nå som vi har kommet til semesterets siste studentrådsmøte er det på tide å se tilbake på og 
evaluere studentrådets arbeid og rutiner dette semesteret. Dette er en viktig diskusjon for å 
kunne utvikle og forbedre studentrådets arbeid i fremtiden. Vi ønsker å evaluere flere 
aspekter og håper derfor alle kan gjøre seg opp noen tanker om følgende før møtet: 

Hva man har fått jobbet med på instituttene og fakultetet: 

Det har blitt gjort utrolig mye bra arbeid dette semesteret av alle ITV-par og vi FTVene håper 
at dette gode arbeidet kan videreføres. Vi ønsker derfor å ha en gjennomgang av hva vi har 
fått jobbet med dette semesteret på de ulike instituttene og på fakultetet. Vi ønsker at alle 
lager en powerpoint slide der man oppsummerer hva man har fått jobbet med dette 
semesteret. Prøv å relatere det til hvilke mål man satt seg i begynnelsen av semesteret om 
mulig. Gå gjerne også kort innpå hva dere tenker man bør jobbe med neste semester. Send 
sliden til ftv@sr-ok.no før møtet. 

Synlighet: 

Dette semesteret har vi valgt å ha et ekstra fokus på arbeid med synlighet for å prøve å nå ut 
bredere og for at studentene ved de ulike instituttene lettere skal vite hvem sine tillitsvalgte 
er. Vi ønsker derfor å gå gjennom følgende punkter i diskusjonen: 

· Har dette økte fokuset vært fornuftig? - Hvorfor / hvorfor ikke? 
· Har man fått gjort det man ønsket i arbeidet med synlighet (ref. synlighetsstrategien)? 

o Hva har funket bra og eventuelt ikke funket så bra? 

Medvirkning: 

Studentmedvirkning på alle nivåer har vært viktigere under pandemien enn noen gang 
tidligere. Både studenter og institusjon har vært nødt til å omstille seg kontinuerlig pga 
uforutsigbarheten. Derfor er det viktig at vi tillitsvalgte snakker på vegne av studentene og 
passer på at våre interesser og rettigheter ivaretas. Vi ønsker derfor en diskusjon på hvorvidt 
dere føler dere har hatt en mulighet til å medvirke på instituttene deres og om dere faktisk blir 
hørt i både små og store saker. Vi kommer til å ta en runde rundt bordet på dette for at alle 
skal få dele litt tanker. Diskuter gjerne dette samme før møtet. 

Møter: 

Vi kommer til å ta en rask diskusjon for å evaluere studentrådsmøtene dette semesteret. Vi 
ønsker gjerne tanker på følgende aspekter: 



· Møtetidspunkt 
· Møtehyppighet 
· Innkallinger 
· Referater 
· Møteledelse / ordstyring 
· Oppbygging av møter (F.eks. Runde rundt bordet, diggerunde, forhold mellom antall 

orienteringssaker og diskusjonssaker) 

 
 
ØK-sak 39/21 Evaluering av valget og kåring av vinner  
Saksbehandler: Ida  
Type sak: Diskusjonssak  
Tid: 15 min  
 

Etter et godt gjennomført valg er det tid for evaluering av vårens valg. Valg er noe som blir 
gjennomført hvert semester og blir gjennomført på ulike måter grunnet man prøver å 
forbedre valggjennomføringen og at både valgstyret (studenttinget) og studentrådene 
periodisk blir byttet ut. Vi ønsker å finne ut av hva som fungerte og hva som ikke fungerte 
ved vårens valg. Generelt, hvilke erfaringer vi kan ta med oss videre.  

Ting å tenke på: 

- Er det hensiktsmessig å fortsette samkjøringen med sentralt valg på NTNU? 
- Var lengden på valgperioden hensiktsmessig?  

o Mulighet til å stille mellom 12-25 april  
o Stemmegivning 26-29 april  

- Hvordan fungerte det med nominasjonsskjema? Nominerte andre enn tillitsvalgte 
andre studenter?  

- Var informasjonen om valg lett tilgjengelig? Eksempelvis på nettsiden – var det lett å 
finne informasjon om kandidatene? Intuitivt hvor man avlegger sine stemmer?  

- Ble det kommunisert at det var flere valg samtidig? Hvorfor/hvorfor ikke?   
- Hvilke måter fungerte/fungerte det ikke å verve kandidater?  

Hva slags promotering fungerte/fungerte ikke?  
- Ble valget blestet som deler: nominasjonsperiode/annonsering av kandidatur/valgdag, 

eller «valgperiode»? 
- Det har vært problemer med studenter som ikke har vært registrert i riktig manntall 

(frist for å registreres i riktig manntall våren 2021 var 20.februar). Er det mange som 
har hatt problemer med dette? Hvordan få kommunisert ut tidsnok at man må sjekke 
at man er oppført i riktig manntall?  

- Hva gjorde de instituttene som hadde høy valgoppslutning annerledes enn de med 
lavere? 

 
Til slutt skal vi kåre vinner av oppslutningskonkurransen!  
 
 
ØK-sak 40/21 FTVene orienterer  
Saksbehandler: Ida 
Type sak: Orienteringssak   
Tid: 5 min  
 

- Studentombudet  



- Legges opp til bro Vestskråningen 
 
 
 
 
Eventuelt [5 min]  
 
Møteevaluering [5 min]  
 
Diggerunde [5 min]  
 
Har du spørsmål eller saker du ønsker å ta opp på møtet, send de inn til oss på vår mail 
ftv@sr-ok.no.  
 
Det er obligatorisk oppmøte, gi derfor beskjed til konsulent Kristin om du ikke kan komme.  
 
Jasmeen Barmen, Hanne Berit Tuterud Nordølum, Ida Ljøgodt von Hanno og Jørgen 
Valseth  
Fakultettillitsvalgte ved ØK  
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