
 

 

 
 

Studentrådet ØK 

 

Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  05.05.21 

Tid: kl.16:15-18:00 
Sted: Handelshøyskolen/Teams 
   
Til stede: Ida Ljøgodt (FTV), Jasmeen Barmen (FTV), Hanne Berit Tuterud 

Nordølum (FTV), Jørgen Valseth (FTV), Agnes Roll-Matthiesen (IØT), Arin Nøst 

(ISØ), Line Ås Finberg (HHS), Sara Tokvam (IIF), Sunniva Bondø Sørensen (HHS), 

Live Kile (ISØ), Elisabeth Falch (IIF), Mats Syverud (IØTG), Helle Karlsen Ivarrud 

(IØTG), Vilde Hem (IØT), Andreas Knudsen Sund (AU) 

Nyvalgte: Ina Høie FTV, Arin Nøst FTV, Håkon Furnes Havre ITV IØT, Timian Kjetil 

Dahl ITV IØT Gjøvik, Amanda Bakken Sune ITV ISØ, Martin Fredrik Michelet Hegge 

ITV ISØ, Henrik Bryn Rambøl ITV HHS, Elisabeth Falch IIF Ålesund 

Møteleder: Ida Ljøgodt 

Observatør: Andreas Knudsen Sund 

Referent: Kristin Eggen 

 

Introduksjonsrunde og Runde rundt bordet 

Sittende medlemmer: 

• Jasmeen FTV 4 (valgfri, følger opp ITV Ålesund), 1.kl samf.øk 

• Hanne Berit FTV HHS 

• Agnes ITV IØT, 4 kl 

• Mats ITV IØT Gjøvik, 2.kl logistikk 

• Line ITV HHS 2.kl økad, tidligere FTV 

• Andreas leder i Studenttinget og følger opp studentrådet Økonomi 
Avtroppende medlemmer: 

• Jørgen FTV IØT 5. kl 

• Ida FTV ISØ, 4.kl master samfunnsøkonomi 

• Sunniva ITV HHS, 2.kl Økad 

• Vilde ITV IØT, 4 kl 

• Arin ITV ISØ, 2.kl samf.øk, påtroppende FTV 

• Live ITV ISØ master, 4.kl, tidligere FTV  

• Helle ITV IØT Gjøvik  

• Sara ITV IIF 

• Elisabeth ITV IIF, nyvalgt 



 

Nyvalgte:  

• Ina Høie FTV, 3.kl Industriell økonomi og teknologiledelse 

• Arin Nøst FTV, 2.kl bachelor samfunnsøkonomi 

• Håkon Furnes Havre ITV IØT, 4.kl Industriell økonomi og teknologiledelse 

• Timian Kjetil Dahl ITV IØT Gjøvik, 1.kl bachelor logistikk 

• Amanda Bakken Sune ITV ISØ, 3.kl master i samfunnsøkonomi 

• Martin Fredrik Michelet Hegge ITV ISØ,1 kl. bachelor samfunnsøkonomi 

• Henrik Bryn Rambøl ITV HHS,  

• Elisabeth Falch IIF Ålesund 
 
 

Saksliste:  

Møteinnkalling 05.05.21 og møtereferat 14.04.21 ble godkjent i møte. Møtereferat 

ligger også ute på nettsiden vår Studentrad.no. 

 

ØK-sak 35/21 Velferdsmidler 

Hanne Berit orienterte om saken. Velferdsmidler er en pott fra fakultetet som 

studentrådet økonomi deler ut til studenter og frivilligheten til psykososiale tiltak.  

For 2021 fikk vi innvilget 100 000 kr fra fakultetet til å dele ut i velferdsmidler. Vi fikk 

inn søknader for over 200 000 kr, og har innvilget til mange gode arrangementer og 

ideer. Prioritert søknader som omfavnet flest studenter og gode sosiale tiltak.  

• Innvilget søknad til grilling i fadderuke og eksamensperiode hvor studenter kan 

møtes fysisk. Litt støtte til fotballklubb og til ny Linjeforening i Ålesund. Arin 

ITV fikk innvilget bordetennisbord på Handelshøyskolen.  

• Vi har igjen noen penger som vi vil dele ut i løpet av høsten.  

 

ØK-sak 36/21 Nye avsetningsmål på NTNU 

Jasmeen presenterte saken. 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.  

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

Vi ønsker innspill på tiltak som dere tenker kunne vært gunstig for studentene. 

Det er viktig med tiltak som er hensiktsmessig etter 2022. 

Innspill: 

• Kan eventuelt søke om støtte til flere læringssassistenter. 

• Entrepenørskolen lurer på om de kan søke støtte til Adobepakken og skilt. 



• Alle ansatte og studenter ved NTNU kan søke om dette via Orakel. 

• Shot-undersøkelsen viser at studenter har behov psykologtilbud. Forslag 
at overskuddet kan brukes til dette. 

• Sette av penger til studentfrivilligheten slik at de kan søke støtte til utstyr. 

• Fakultetet for økonomi, praksis verdiforvaltning ISØ og HHS. STØH og 
Indøk har etablert dette og ISØ skal etablere. 

• Mere støtte til linjeforeninger.  

• Utjevne forskjellene mellom institutt og linjeforeningene. 

• Institutt med gode prosjekt har større avsetning, IØT og HHS. Skal 
overskuddet fordeles på alle institutt? 

• Gratis bind på toalett. 

• Datasal på HHS. 
 

Send gjerne inn flere innspill innen 12.mai. Vi sender forslagene til fakultetet. 

ØK-sak 37/21 Oppsummering medarbeidersamtaler SR-ØK våren 21 

Kristin presenterte saken. 

Generelt: 

• Alle trives. 

• Oppstart, bli kjent, forventningsavklaring. 

• Vi studenter har påvirkningskraft. 

• Teams fungerer. Gjerne en gjennomgang på seminar.  

• Overlapp HHS og ISØ vil bidra til enda bedre kontinuitet. 

• FTV-ene har god oppfølging av saker. 

• FTV-ene har fått mange gode innspill fra ITV-ene på saker. 

Samarbeid FTV/ ITV: 

• Innarbeidet godt samarbeid. Positivt med faste møter/felles chat. 

• Forventningsavklaring med ITV ved oppstart. 

• Positivt med campusbesøk Ålesund/ Gjøvik. 

• FTV-ene ønsker at ITV kan få et enda tettere samarbeid på teams. Oppfordrer 

dere til å dele erfaringer og få tips i teams. 

• God oppfølging av den psykososiale undersøkelsen. 

Studentrådsmøtene: 

• Gode sakspapirer med konkrete spørsmål. 

• FTV-ene stiller godt forberedt. 

• Workshop fungerer bra. 

• Positivt å jobbe med synlighet dette semesteret. 

• Hvordan blir SR-ØK til høsten? 

• Fast møtelokale for SR-ØK til høsten. 

Oppstartsseminar: 

• Digitalt seminar fungerte greit, men håper på fysisk seminar til høsten. 

• Forslag om en bolk om praktiske forventninger til SR-ØK (Teams mm). 

• Forslag å ha en bolk om «Hvordan fremme saker på en god måte for institutt/ 

fakultetet. 

Konsulenten: Bidra med kontinuitet i SR-ØK 



ØK-sak 38/21 Evaluering av semesteret våren 21 

Jørgen presenterte saken. Vi ønsker å ha en gjennomgang av hva vi har fått jobbet 

med dette semesteret på de ulike instituttene og på fakultetet.   

Alle ITV-par presenterte hva de har jobbet med? 

Institutt for samfunnsøkonomi, noe av det vi har gjort: 

• Møter med instituttet om synlighet, eksamensform, psykososialt og tiltak 

knyttet til dette, nødvendige endringer av fag som (ITGK) og fremtidige forsøk 

på mer praksis i studieløp. 

• Samlet alle referansegrupper i en gruppe, forbedret kommunikasjon. Forsøkt å 

gi støtte og enkel opplæring for å øke kvaliteten på referansegruppene. 

• Fått godkjent og gjennomført psykososiale tiltak /Helikopterpenger, 

kollokviespleising og utarbeidelse av KTV stillinger). 

• Ansatt ny instituttleder (Anne) 

• Redigert psykososialundersøkelse, blestet og gjennomført. Fått godkjent at 

det skal bearbeides av synlighet, og fått godkjent økonomisk støtte til dette. 

• Gjennomført og bestet studentvalget og fått valgt inn to ekstremt gode nye 

ITVer 

IØT Gjøvik 

• Gjennomgang av den psykososiale undersøkelsen med instituttet som vi aktivt 

har jobbet med. 

• Blitt inkludert i samtale om det nye bygget. 

• Laget Instagramkonto: Studentradet_iotg.   

• Jobbet aktivt med å få ut ett innlegg på Facebook hver uke. 

• Har klart å opprettholde kontakten mellom ITV, KTV og instituttet. 

• Har sett på kullrom for studentene på BB (slik at det ikke brukes mange 

forskjellige informasjonsplattformer). Disse er laget men tas ikke i bruk før 

neste semester. 

• Quiz og pizza kveld. 

 

IIF, hva har vi gjort dette semesteret? 

• Utarbeidet psykososial undersøkelse 

• Karlegging av hvordan studenter har det under korona 

• Jobbet aktiv med å få inn mer tilbakemeldinger fra studenter  

• Jobbet med å få til sosiale event i samarbeid med linjeforening (Børsen) 

• Enkelt saker på både master og bachelor  

• Dialog med instituttet angående kollokvier/grupper første året  

 

HHS, hva har vi gjort dette semesteret? 

• Psykososial undersøkelse  

o 204 svar 

• Mer fokus på digital synlighet 

o Postet mer på Facebook 

o Takeover på Instagram 

• God kommunikasjon med ledelsen 

• Valg av ny ITV 



• To kandidater (reelt valg!!) 

 

IØT Trondheim 

• Undersøkelse om instituttets håndtering av koronasituasjonen 
• Middag for alle studenter ved IØT (ikke avgangsstudenter) 
• Eksamensguruer 
• Kollokviespleising for yngre årskull 
• Jobbsøkerkurs for Proman  
• Promotering av valg og velferdsmidler 

Synlighet: Har det økte fokus på synlighet dette semesteret vært fornuftig? 
Innspill: 

• Nødvendig, men effekten dessverre ikke så stor som ønsket.  

• Forslag med tavle.  

• Vanskelig å nå ut til alle studieprogram. Eventuelt møte opp i klasserom for 
1.kl bachelor og master. 

• En må se på dette i et langtidsperspektiv. Legge et godt grunnlag. 

• Være synlig på immatrikuleringen.  

• Samarbeide med frivilligheten. 

• Må legge en innsats ved oppstart av studieåret. 

• Få frem de store sakene vi jobber med, velferdsmidler. 
 

Medvirkning: Har man hatt reel medvirkning på instituttet sitt? Blir man hørt i sakene 

man tar opp? 

Innspill: 

• IIF ja god medvirkning. 

• HHS god medvirkning, positivt med eksamen. 

• IØTT, bedre siden forrige semester, dialogmøter på alle nivå. 

• ISØ, Veilederne veldig positiv, men må pushe på instituttet. 

• IØT, Gjøvik, god medvirkning. 
 
Møter: 

Innspill: 

• IØTT, grei hyppighet og tid, teams fungerer som møteplattform. Trenger ikke å 
lese opp saken i innkallingen. Positivt med runde rundt bordet. 

• HHS, ekstremt mange varsler når man er i mange teams og kan være 
utfordrende å ha oversikt. 

• IØTG, gode møter. 

• Positivt med digitale møter i forhold til at alle må komme med innspill. 

• Studentrådsmøtene - Orientering, diskusjon, vedtakssaker 

• Send gjerne innspill på teams. 
 

ØK-sak 39/21 Evaluering av valget og kåring av vinner  

Ida presenterte saken. Hvilke erfaringer vi kan ta med oss videre fra vårens valg. Vi 

ønsker innspill på følgende: 

Er det hensiktsmessig å fortsette samkjøringen med sentralt valg på NTNU?  

Var lengden på valgperioden hensiktsmessig? 



Hvordan fungerte det med nominasjonsskjema? 

Hvilke måter fungerte/fungerte det ikke å verve kandidater?  

Hva slags promotering fungerte/fungerte ikke?  

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?  

Innspill: 

• IØT. Positivt med samkjøring av valg og bra med kortere valgperiode. Lite 
hensiktsmessig med nominasjoner. Snakke med aktuelle kandidater er den 
beste måten. 

• HHS. Enig og kortere valgperiode resulterer i at man slipper å mase på 
studentene. 

• IIF, til oss fungerer det best å stå på stand og gå i forelesninger. 

• Martin ny ITV ISØ. Nominasjon var en god måte å rekruttere ham på. 

• ISØ, positivt med samkjøring og kort valgperiode. 

• IØTG, laget en liste over aktuelle kandidater og tok kontakt med dem. 

• Mobilversjonen av valget ved stemming var lite intuitivt lagt opp. Det bør være 
tydelig Stem her og trykk. 

• Prioritering ved stemming var forvirrende. 

• Valgsiden er ikke så intuitiv og må tas opp sentralt. 

• Forslag å opprette en «valgbås» på campus. 

• Ved Gjøvik ble det stemmelikhet. FTV valgte å ha et omvalg som ble endret til 
fakultet. ITV-ene positive til dette. 

• I Gjøvik og Ålesund kan valget legges på fakultetsnivå. 

• FTV har sendt til fakultetet at det kan informeres om registrering i manntall i en 
velkomstmail til nye studenter. 

• Forslag at dette også kan informeres om til nye studenter ved oppstart. 

• Dette problemet bør løses på fakultetsnivå. 
 

ITV ISØ vant oppslutnings-konkurransen med 28,35%.  

ØK-sak 40/21 FTVene orienterer  

• Legges opp til bro til Vestskråningen 
 

Studentombudet Lennart Soligard 
Formål: 

• Bidra til økt rettssikkerhet for studentene, med fokus på studentenes 
rettigheter og likebehandling. 

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

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

Kan bidra til: 

• Lytte til deg og gi deg korrekt veiledning. 

• Diskutere bekymring. 

• Forklare universitetsprosedyrer og gi veiledning om studentrettigheter. 

• Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå. 



• Påpeke utfordringer overfor universitetet. 

• Anbefale endringer i retningslinjer og prosedyrer 

• Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i en eventuell konflikt 
Hvordan komme i kontakt med Studentombudet 

• Telefon:    48 50 50 05 
• Mail:    Studentombudet@ntnu.no 
• Kontor:   D1-155 Realfagsbygget Gløs  
• Neste stand: Se Innsida om studentombudet 

   Studentombudet NTNU 
      @StudentombudetN 
   www.snapchat.com/add/studentombud 
Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe. 
 
SHOT- undersøkelsen er studentenes helse og trivsels-undersøkelse, som blir 
gjennomført hvert fjerde år. Det ble i år sendt ut en tilleggsundersøkelse. Den viser at 
nesten halvparten av studentene opplever alvorlige psykiske symptomplager. 
  
Revidering av FINØK. Master ISØ kan bli endringer. 
 
Eksamen neste semester, delvis skoleeksamen og hjemmeeksamen. Vi ønsker 
innspill før fredag.  

Eventuelt   

• Vara for UU ØK 18.05.21 med studieprogramlederne. Kl.13:00-15:00 

• Erfaringswebinar 1. juni, mottak studenter H2021, midler fra KD, workshop. 

• Erfaringsoverføring med ITV/FTV 
 
Diggerunde 

mailto:Studentombudet@ntnu.no
http://www.snapchat.com/add/studentombud

