
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtereferat   

  
Til:    Medlemmer av Studentrådet MH  

Fra:    Studentrådet MH   

Gjelder:    Studentrådsmøte    

Møtetid:    16.15 – 19.00  Møtested:   MTM11, 1. etg MTFS 

Dato:    13.11.2019                            Referent:       Nina Westerlund Støen 

 
Innkalte: Maria Høigaard (FTV), Johanne Eikeland Skage (FTV), Julie Tveita Lea (FTV), 
Nora Stuve (FTV), Anja Ivarsdatter Djupesland (ITV IPH), Gaute Berg Aspevold (ITV INB), 
Alexander Røsjø Lobo (ITV INB), Regine Romundstad (ITV ISM), Susanna Korpberget (ITV 
ISM), Rebekka Steen (ITV ISB), Elisabeth Sivertsen (ITV IHA), Alexander Stabell (ITV IHA), 
Ludvig Vollelv Thorsen (ITV IHG), Maren Vaseng Arntsen (ITV IHG), Magnar Fredheim 
Blindheim (SPV medisin), Per Kristian Røkkum Berget (NTNU-styremedlem), Nina 
Westerlund Støen (konsulent) 
 
Tilstede: Maria Høigaard (FTV), Johanne Eikeland Skage (FTV), Julie Tveita Lea (FTV), 
Nora Stuve (FTV), Anja Ivarsdatter Djupesland (ITV IPH), Gaute Berg Aspevold (ITV INB), 
Alexander Røsjø Lobo (ITV INB), Regine Romundstad (ITV ISM), Susanna Korpberget (ITV 
ISM), Elisabeth Sivertsen (ITV IHA), Alexander Stabell (ITV IHA), Ludvig Vollelv Thorsen 
(ITV IHG), Magnar Fredheim Blindheim (SPV medisin), Per Kristian Røkkum Berget (NTNU-
styremedlem), Nina Westerlund Støen (konsulent) 
 
Frafall: Maren Vaseng Arntsen (ITV IHG), Rebekka Steen (ITV ISB)  
 
 
Møteleder: Maria Høigaard (FTV) 

 

 

Saksliste  
 
Velkommen og runden rundt bordet 
 
Tok en presentasjonsrunde rundt bordet da nyvalgte var invitert.  
 



Runde rundt bordet; 
 
Susanna Korpberget ITV ISM: har deltatt på valgkampanje-arrangementer (åpen studsal og 
stand), samt svart på mail-henvendelser fra KTVer og orientert dem om viktige saker som 
angår studentene på ISM per mail da det ikke var ideelt å avholde KTV-møtet som planlagt 
grunnet lavt oppmøte. I tillegg har vi planlagt og innkalt til nytt KTV-møte førstkommende 
mandag etter Doodle-avstemming blant alle KTV-ene. 
 
Anja Ivarsdatter Djupesland ITV IPH: Forberedt KTV møte som skal holdes i morgen. 
Samarbeidet om infoskriv om Øya, og forberedt omvisning på campus i morgen. Tatt opp 
sak om kontaktperson i praksis for vernepleiere. Laget drive som kan overføres til gruppen 
for helsekarrieredag 2020. Bidratt i valgperioden. 
 
Elisabeth Sivertsen ITV IHA: Ktv-møte. Studentparlamentsmøte. Besøk av FTV-er. 
 
Maren Vaseng Arntsen og Ludvig Vollelv Thorsen ITV IHG: Kvalitetsseminar (2 dager) med 
studentdemokratiet på Campus Gjøvik, samt forelesere og ansatte på NTNU Gjøvik.  
Medarbeidersamtale med FTV Maria. Smågruppemøte. Valguke kampanje, med stand, 
headhunting og samtaler. Dialogmøte med instituttleder. Studentparlament-møte i Gjøvik. 
 

Nora Stuve FTV: Siden sist har jeg vært i del del møter (som alltid). Vi har begynt å ha FTV-

forum annenhver uke istedenfor en gang i måneden, så det har blitt to av de siden sist. Dette 

gjør at vi nå har et enda tettere samarbeid med resten av FTVene på NTNU, noe som gjør at 

vi enklere kan dele kunnskap og erfaringer. I tillegg har Vi FTVene hatt to møter, og jeg har 

hatt møte med smågruppe-øya. Av saker har jeg jobbet med har valg tatt opp mye av tiden 

min, vi fikk fylt alle unntatt en stilling, noe jeg er veldig fornøyd med! Ellers har jeg jobbet 

med revidering av retningslinjer for særplass i praksis, og planlegging av det kommende 

julebordet! I tillegg har alle fire FTV-ene nettopp kommet hjem fra vår tur til Ålesund, hvor vi 

hadde møter med lederen av studentparlamentet i Ålesund, samarbeidsmøte med 

konsulenten i Ålesund, og fikk ett godt bilde av hvordan ITVene våre jobber i Ålesund!  

Johanne Eikeland Skage FTV: -Jobbet mye med valget og oppsett av valg. Organisering av 
valgukene. Ålesundtur med FTV-ene. FTV-møte  
 
Rebekka Steen ITV ISB: KTV-møte. Forberedelser til møte med linjeforeningene om 
Fadderutvalg 19. november. 
 
 
 
59/19 Oppstartsseminar våren 2020 v/ Maria (FTV) 
 
Oppstartsseminaret neste semester settes til 7.-9. februar. Tillitsvalgte som fortsetter neste 
semester er invitert til seminaret. Tillitsvalgtkonferansen er også obligatorisk og holdes av 
Studenttinget. Også for KTV-er. Oppstartseminaret resten av helgen er kun for medlemmer i 
SR, og det er kun sittende medlemmer som skal delta.  
Obligatorisk deltagelse.  
 
60/19 Oppsummering av valg v/ Johanne (FTV) 
 
Valget oppsummeres og evalueres. Det vises frem semesterets valgoppslutning. 
Valget gikk ganske greit. Oppslutningen på valget var over normalen. ISB hadde mest med 
10% oppslutningen. Alle ITV-ene jobbet godt og stilte opp på det de skulle.  
FTV-ene har til nå lagt opp mye av opplegget, og tenker at ITV-ene skal få mer ansvar for å 
organisere opplegget til neste valg. Dette er likt som ved de andre fakultetene.  



Gi mer frihet til ITV-ene på organisering og hvilket opplegg de tror vil fungere best på deres 
institutt.  
Innspill på hva som fungerte ekstra bra i kandidatperioden? 

- Sjekke timeplanen før du setter opp standtid. 
- Åpen studsal var kjempebra. 

- (Kunne hatt en oppgave etc som de kunne gjøre på studsalen i tillegg til å komme inn 
å få vaffel.) 

- Inkludere KTV-ene tidligere 
 

Fikk ikke kandidat til ITV IKOM i denne runden. Blir suppleringsvalg.  

 
61/19 Erfaringsoverføring v/ Nora (FTV) 
 
Det informeres om kriteriene vi har satt for erfaringsoverføring for de som trer ut av vervet 
sitt til jul. 
Veldig viktig med gode erfaringsoverføringer.  
Kjempeviktig at alle tar personlig kontakt med arvtager, møt de personlig og gi de en god 
innføring i hva vervet går ut på, og svar på spørsmål. Skriv et godt erfaringsskriv. Og vær 
tilgjengelig for spørsmål etter hvert. 
Viktig når man har funnet en «nøkkelperson» som kan vite om det meste, og fikser «alt» - la 
de nye få vite om denne personen, og la de også få møte den personen. 
Viktig; la de som tropper på få vite hva som er sagt og ment tidligere i pågående saker. Bruk 
saksjournal som ligger i OneNote. Invitere gjerne de nye på møter og aktiviteter nå i slutten 
av semesteret, fått sett og hørt litt mer før de trer inn i vervet.  
Husk å informere om praktiske ting også. 
Konsulent vil dele eksempel på erfraingsskriv-mal med SR på T-området. 
 
62/19 Studentrådets arbeid v/ Per Kristian Røkkum Berget (NTNU-styremedlem) 
 
FTV-ene har fått tilbakemeldinger om at flere opplever at det er lite motiverende at sakene 
Studentrådet arbeider med ikke viser resultater i den perioden tillitsvalgte sitter i. 
 

- Alle tillitsvalgte opplever dette, fort kan føles som en byråkrat. 
- Har en viktig rolle, må huske at en gjør en innsats og avgjørende handlinger som har 

en betydning.  
- Langsiktighet, endringer som kan komme på sikt nettopp på grunn av ens innspill og 

innvendinger.  
- Men også mange saker som en rekker å se resultater av. Viktig jobb og stemme. 

- Viktighet av å ikke få gjennom saker også. 
- Unngå at dårlige saker skjer også 

 
 
63/19 Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier v/ Nora (FTV) 
 
Vi diskuterer tilbakemeldingene som har kommet inn om de gjeldende retningslinjene for 
geografisk særplass under praksisstudier. 
Viser til PowerPoint angående dette. Sendt på mail.  
 
Går gjennom retningslinjene som gjelder. Disse skal nå revideres i løpet av 2020. To 
tillitsvalgte studenter skal være representert, og dette skal være forslag som skal frontes. 
  
På nettsiden, langt nede på siden opplyses det om at de forbeholder seg retten til å utøve 
skjønn.  
 



Tilbakemeldinger fra KTV-er på instituttene  
Hvilke endringer/kommentarer skal komme inn fra et samlet studentråd? 

- Få tydeliggjort at alle kan søke, og at søknaden skal vurderes med skjønn – og så 
vise til de veiledende retningslinjene. 

- Avstand til jobb; 1,5 time pendlevei er ganske mye. Kutte til 1 time? Prøve å være så 

nært som mulig. Være mulig å dagpendle.  
- Være syk, men ikke være nødvendigvis være under aktiv behandling, likevel kunne 

søke for å unngå f.eks psykisk stress pga endringene ved å flytte midlertidig. 
- Alder på barn, synes man kunne flytte aldersgrensen til 10 år og 18 år.  
- For strengt formulert, kommer ikke godt nok frem at en kan søke uansett og få 

vurdert etter skjønn.  
- Kan ikke formulere alle eventualiteter som kan dukke opp, så derfor er det viktig at 

det tydeliggjøres at en kan forsøke å søke på tross av at en ikke fyller 
hovedkriteriene.  

- Å sette en eksplisitt grense på aldre er egentlig litt vanskelig, da det er så forskjellig 
fra barn til barn og foreldre til foreldre.  

- Det å ha barn i seg selv burde være nok som kriterie.  
- Barn kan defineres som barn blir definert i Norge generelt, under 18 år.  

- Burde ikke ha formuleringene så bokstavelige, men mer løst? 
- Mulig å sette inn flere punkter, formuleringer mtp barn og alder, «fører til betydelig 

endring i omsorgssituasjonen for barn»? Viktig å verne om barnet. 
- Helt feil at de med barn over 7 år blir prioritert etter de med tillitsverv for eksempel.  
- Endre formulering vedrørende sykdom, slik at det omfavner flere lidelser og 

varianter, både med og uten aktiv behandling.  
- «Andre årsaker» kan stå på listen over ting i prioritert rekkefølge? 

- Endre formulering, ikke bare ved aktiv behandling av somatisk sykdom, men også for 
eksempel psykisk sykdom som vil forverres ved endinger i bosituasjon. 

 
Skal ikke verne om NTNU, men ansvarliggjøre de, viktig å kjempe for studentenes 
rettigheter, og si fra om ting som ikke er greit, har de ikke nok praksisplasser i nærheten bør 
de heller ta inn færre studenter.  
 
Per Kristian; forhørt seg litt rundt, veldig mange som ikke vet om dette, blir ikke godt nok 

informert, og er ulik praksis på SU og HF. Har oppdaget at det er store forskjeller på hvordan 

muligheten til å søke særplass kommuniseres ut til studenter på lærer- og 

lektorutdanningene over hele NTNU, og at retningslinjene på SU ikke er oppdatert på 

ganske lenge. Har begynt å snakke med AU om å se nærmere på dette. 

  
64/19 Budsjettkutt på MH-fakultetet v/ Julie (FTV) 
 
Det orienteres om økonomien ved NTNU og hvordan det fører til budsjettkutt på MH-
fakultetet, og eventuelt kutt i bevilgning til Studentrådet MH. 
Det er økonomisk dårlige tider, ABE-kutt i tillegg – avbyråkratisering og effektiviseringskutt. 
Minus pga dårlig rapportering fra institutt ol. Dekan har holdt allmøte for alle ansatte om 
dette. Mindre reiseaktiviteter for ansatte, mindre kurs, mindre vikarer og utstyr.  
FTV-ene har fått informasjon i et møte med prodekanene om trolige kutt i lønnsutgifter til 
tillitsvalgte. Fakultetet har kun lønnen som utgift på de tillitsvalgte.  
Studenttinget har fått til en avtale med NTNU hvor det beskrives et minimum av timer de skal 
lønnes, som er 175 timer for FTV-er og minimum 60 timer for ITV-er. Er flere ulike 
særavtaler på fakultetene, både for FTV-er og ITV-er.  
Har jobbet med å få på plass ordinære arbeidskontrakter.  
Vi ønsker å ikke kutte i antall stillinger, mange møter vi skal stille til og vi skal være 
fulltidsstudenter.  



Det står ikke i avtalen at det er et krav at det skal være to stk ITV-er dessverre. Men det er 
veldig viktig å være to for å ha en sparringspartner og for å sikre kontinuitet og 
erfaringsoverføring.  
 
Har ennå ikke sagt noe til fakultetet om dette, vi skal nå ta opp dette med SR og forberede 
argumenter for å få til å beholde mest mulig av stillinger og lønn. 
 
Har allerede kuttet – SPV Master, kutt på til sammen 60 timer i Ålesund og stillinger på INB 
og Kavli.  
Skal ikke være det første som kuttes, lovpålagt å ha studentrepresentanter. Må få se tall på 
hva annet de kutter. Dette er lommerusk å regne.  
 
Eventuelle kutt vil ikke tre i kraft før til høsten 2020. De som har blitt valgt nå skal få det 
timeantallet de gikk til valg på.  
 
Det som kan være sterkest argument for å beholde dette og ikke kutte er at de selv må 
begynne å finne studentrepresentanter til alle de utvalg og møter de er lovpålagt å ha 
studenter med i.  
 
Rektorvedtak 20% i alle vedtaksorgan i UH-loven, men også et rektorvedtak som utvider 
dette, i enda flere møter.  
 
Hva skal vi kjempe for – hva skal vi settes oss som mål her? 
Hvor mye arbeid og tid brukes i vervet? 
 
Argument – stort fakultet, mange campus, mange utvalg – krevende å få til dette  
 
Urettferdig at dette skal kuttes, dette er ikke en stor utgift for de – lite å spare. Vi jobber mye 
mer enn hva vi får betalt for. Dette bør vi ikke godta, bør ikke gi fra oss noe her, i hvert fall 
ikke i første runde.  
 
Kan gjøre det vanskelig å rekruttere studenter til Studentråd fordi det er lite penger for mye 
arbeid.  
 
Må formulere noe håndfast for å at med til neste møte. Hva ønsker at vi tar med? 

- Må være SPV-medisin, mye å gjøre 
- Sparer så lite at dette ikke er hensiktsmessig? 
- Ikke gå inn å la dere kutte, selv om dette kan skje. 

- Sett dere på bakbeina, det kuttet er så lite og vil føre med seg vansker for fakultetet 
- Relativt billig studentråd 
- Er stort sett bare 1 ITV 

- Har allerede kuttet 
- Er lovpålagt! 

 
 
65/19 Orientering om julebord v/ Nora (FTV) 
 
Julebordet er satt til 23. november. Det orienteres kort om programmet for kvelden. 
Tapas hjemme hos FTV Nora. Mail med påmeldingslink fra konsulent Nina. Meld dere på + 
si ifra om allergier ol. Blir pakkelek som en av aktivitetene – alle tar med en pakke til maks 
50,- 
  



 
 
66/19 Oppdatering fra Studenttinget v/ Per Kristian Røkkum Berget (NTNU 
styremedlem) 
 
Det oppdateres om hva som har skjedd i Studenttinget. 
 
Siste møte for Studenttinget 2019 ble avholdt torsdag forrige uke. STi vedtok bl.a at de 
ønsker at NTNU skal støtte Samskipnaden økonomisk for å tilby et godt helsetilbud til 
internasjonale studenter. Vedtok også en resolusjon om at praksis bryter med 
gratisprinsippet, som oppfølging av den større saken om praksis tidligere i høst. 
Det er gjennomført valg til Studenttinget 2020. 34 kandidater til 25 seter i tinget. 10,72% 
oppslutning. 
Studenttinget 2020 konstituerer seg i morgen, velger sitt AU.  
Det var møte i universitetsstyret 31. oktober. Institutt for historiske studier ble splittet i to 
p.g.a. arbeidsmiljøkonflikt. Mål om å gjenforene instituttet på sikt. 
Styret flyttet retten til å bestemme omfang av egenbetaling for erfaringsbaserte 
masterprogrammer til fakultetet. 
Styret gav skarp tilbakemelding på forslag til revidert IPR-politikk på NTNU. Får ferdig 
forslag i januar. 
Støttet også opp om et forslag om en større undersøkelse på hele NTNU om hvordan 
ansatte og studenter opplever medvirkning og medbestemmelse. 
 
Eventuelt og møtekritikk 
 

- Synd at kamera ikke virket på møterommet.  

- La Per Kristian holde sin oppdatering tidligere i møtet/variere, ikke alltid siste sak. 

- Bedre med dette mindre møterommet, lettere å se hverandre og de på skype. 

 

Diggerunde 

 

 

Møtet hevet kl 19: 


