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Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Rådsrommet og på teams 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  31.08.21  
 
Tilstede: Mathias Fossum (FTV), Frederick Nilsen (FTV), Odd Arne Fosse (FTV), 

Mats Finsås (IDI), Peder Smith (IDI), Johanne Tronstad (IDI), Sander Fuhr (IDIG), 

Sofie Barmen Stein (IEL), Elise Tajet Høigård (IEL), Espen Aglen (IEL), Johanna 

Ulvedal Marstrander (IMF), Sunniva Engan (IMF), Sander Fjeld Waasjø (IIK), Emilie 

Rieber (IIK), Simen Ramberg (IIKG), Espen Eriksen (IIKG), Ingebrigt Stamnes 

Reinsborg (ITK), Thale Eliassen Fink (ITK), Anette Fagerheim Bjerke (IES), Line 

Høybakk (IES), Joachim Holm Barø (IESG), Solvor Sevland (LUR), Sigurd Solheim 

(AU) 

Frafall: Elias Klakken Angelsen (FTV), Sakarias Sæterstøl (IIR), Trygg Meyer 

Johannessen (IIR) 

Møteleder: Mathias Fossum 

Ordstyrer: Mathias Fossum 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 05.10.21 og møtereferat 14.09.21 ble godkjent i møte. 
 
Besøk av IE-s dekan Ingrid Schølberg 

• Dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. 

• Fakultetet IE har 41 studieprogram, 1000 årsverk, 7 institutter og 8000 studenter.  

• Opptatt av studentvelferd og inkluderende studentliv. 

• Tillitsvalgte har en viktig og tydelig stemme opp mot institutt og fakultet. 

• Ønsker god dialog med linjeforeningene. 

• Fakultetet IE har besluttet å tildele Studentrådet IE velferdsmidler med mål om 
å styrke studentvelferden.    

Innspill: 
Hva ble tatt opp på Dekanmøte denne uka? 

• Dekanmøtet er rektors ledermøte der strategiske spørsmål tas opp og drøftes. 
Dekanmøtet skal gi rektor råd i sentrale spørsmål, bidra til å utvikle felles 
forståelse mellom ledelse og fakulteter og forankre NTNUs strategi og policy. 

• Rektor, 8 dekaner, direktorat og leder og nestleder i Studenttinget. 



• I dag var styringsreglement på agendaen og forskning  8 nye prosjekter om 
bærekraft. Opprettet 48 doktorgradsstillinger til dette. 

• Jeg som dekan har hovedfokus på ledergruppemøtene på fakultetet. 
 

Runde rundt bordet 
IEL – Elise og Sofie har hatt dialogmøte med KTV-ene Hatt kontaktmøte med 
instituttleder og administrasjonen. Hatt åpent kontor hver tirsdag. Hatt ITV-møte. 
Seminar med instituttet med ny ledergruppe. 
 
Espen har hatt dialogsmøte med KTV-Eldig og blitt enig om felles samarbeid i tiden 

framover. I tillegg har jeg ordnet PTV for Eldig. Har også deltatt på oppstartsseminar 

med ny ledergruppe ved IEL. 

IDI – De siste ukene har vi jobbet med å fylle PTV og KTV stillinger ved IDI. Vi har 

også fulgt opp nye PTV-er som ikke har fått tilgang til sitt studieprogramråd (da dette 

fortsatt er under etablering). Vi har ikke fått delta på noen IDI ledermøter enda dette 

semesteret, da det viser seg at disse ikke holdes. Det må sies at det virker som IDI 

sin administrasjon er helt kaos i det siste. Det er umulig å bli inkludert i noen ting, og 

hver sak er en kamp mot den lukkede veggen som er IDI. 

IES – Anette, siden sist hår jeg vært på ledermøte, skaffet KTV for 2-årig master, og 
fått opp informasjon om ITV og KTV-er på informasjonssiden for studenter på 
instituttet.  
Line - Siden sist har jeg hatt et møte med KTV-ene på elektro. Hatt første Nodemøte, 

en studentkomite vi har opprettet for elektro. Tatt opp en sak om stikkontakter i 

auditorium der klassene har programmeringstimer, og arbeidsareal for 3.kl på 

ledermøtet.  

 
IMF- Snakket en del angående PTV-er med en konsulent i instituttet. Snakket 
generelt om ansettelse av nye PTV- er for studieprogramrådet. Vært med å skaffe 
PTV for forkurs. Fått kaffe og kjeks til kontortid og holdt kontortid. Allmøte BMAT og 
ÅMATSTAT. Har kommet med forslag om studentassistenter til matematikk 1 etter 
jul. 
 
IIK, Dialogmøte med KTV-ene og dialogmøte med ITV fra Gjøvik og 
Studieprogramrådsleder. Satt i gang opplegg for Studentkontaktene i Trondheim. 
 

IIKG - Siden sist har Espen og jeg vært i kontakt med KTV-er på DIGSEC og InfoSec 

om dialogmøter, som vi planlegger å ha i nærmeste fremtid. Har også vært i 

dialogmøtet med IIK, der vi har hjulpet studenter som tar valgemnet Etisk Hacking 

som har M1 mac med å få støtte fra instituttet til Parallels, som er et 

viritualiseringsprogram (som virtualbox/vmware), bare designet for ARM arkitektur.  

LUR-  Siden forrige SR-IE (14.09) har jeg deltatt på ULG-møte. Kontakt med 

konsulent på IMF angående lesesal-plasser og ønsker om å kunne søke to ganger i 

året. Studentråd Lektor hvor vi diskuterte identitetsareal på Dragvoll / 

campusutviklingen for lektorer på Dragvoll. Gjennomført valg av KTV i 

førsteklasse. Dialogmøte på torsdag med alle KTV-ene. Studiekvalitetsutvalget for 

5LU. Dialogmøte med leder av SKU. Diskutert utkast av årsrapport for alle 



profesjonsemnene i studieløpet. Hatt åpent kontor og begynt å promotere valg og 

finne kandidater for overtakelse  

ITK- Siden forrige gang har vi hatt faste kontortider på Loftet (linjeforeningskontoret til 

Omega) fra 10-12 hver onsdag. Vi har også fått valgt alle nye KTV-er, og skal ha det 

første møtet med dem + instituttledelsen førstkommende fredag 08.10. Ellers har vi 

gjort et par småting, som å skaffe studentrepresentant under pedagogisk vurdering 

av ny foreleser og å purre på sensur til en kont! 

FTV- Frederick, har deltatt på "IE-utdanning" som er et nytt organ der jeg og Odd 

Arne sitter sammen med institutt-nestledere og prodekan for utdanning. Vi snakker 

blant annet om NOKUT-tilsynet, referansegrupperapport og litt hva langtidseffektene 

av korona nå som vi går ut. Har også deltatt på SR-siving. Der snakket vi spesielt om 

K-emner som kanskje skal og ikke skal fases ut i årene fremover. Har også fikset 

tillitsvalgt-plakaten for dette semesteret. 

Odd Arne - Siden sist har jeg deltatt på kontormøter og behandlet velferdsmidler. En 

engelsk versjon av nettsida har blitt skapt, men er ikke godt utformet ennå. Jeg har 

også deltatt på SU/IE-utdanning møte sammen med Frederick der det ble diskutert 

referansegruppesystemet og det nye kravet om to sensorer i alle emner. I tillegg har 

jeg deltatt på SR-ing der det ble diskutert ingeniør-relevante tema som emner som 

burde være like mellom ing og siv-ing, nye krav om IKT-sikkerhet i ing-utdanninga, ol. 

Til slutt er det verdt å nevne en hyggeleg middag sammen med de andre FTV-ene 

som var en god boost til vårt samarbeidsselskap. 

Mathias- Siden sist har jeg deltatt på ledergruppemøte, fakultettstyremøte og tatt opp 
lønnsmodell for ITV og øke dette. 
 
Elias, Kontormøter - Høringer om høyere opptak - LG-møte 28.09., tok opp lønn og 
oppfølging av ITV-er per institutt. - Kurs AU - Middag FTV-er - Middag med fakultet-
styre – Fakultet-styremøte, var på med at bærekraftperspektivet i investeringer og 
studentarealer MÅ prioriteres de neste årene om NTNU faktisk mener at studenter er 
NTNUs «hovedprodukt» :) - AU-møter - Kontakta div. institutt om PTV. 
 
AU- Siden sist har jeg deltatt på onsdagsdebatten på Studentersamfundet, hvor jeg 

med min sosiologiske bakgrunn fikk mulighet til å representere studentperspektivet i 

debatten om etikk i teknologiutdanning og yrkeslivet som følger. Jeg sitter også i en 

arbeidsgruppe som skal få på plass retningslinjer for hvordan informasjon om 

mappevurderinger skal nå studentene før studiestart. Vi har nå hatt totalt to møter og 

kommet langt på vei arbeidet, som må ferdigstilles snart. 

Jeg har brukt mye tid på å jobbe med saken om opptak av undervisning og bruk av 

digitale verktøy som var oppe på forrige Sti-møte. Saken er et resultat av masse 

forarbeid i form av samtaler med andre studenter og tillitsvalgte, samt en 

gjennomgang av en haug av artikler om temaet. Dette er tydelig et tema som 

engasjerer, noe som har vist seg i oppmerksomheten saken har fått både i 

Universitetsavisa og Under Dusken. Vedtaket skal presenteres videre i både 

Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget. 



Samlingen med U5-nettverket på NMBU forrige uke var både hyggelig og lærerik. 

Det var spennende å se hvordan de andre universitetene som «ligner mest på oss» 

jobber med de samme problemstillingene vi jobber med, og hvilke løsninger de ser 

for seg. Vi fikk også diskutert litt hvilke forventninger vi kan stille nasjonalt etter 

stortingsvalget, og drodlet på noen leserinnlegg. Det digitale står sterkt i fokus på 

undervisningsfronten blant alle studentdemokratiene. 

Ellers jobbes det på i valgstyret, hvor vi nå har innkalt både FTVer og stedlige ledere 
til samtaler om valg, for å sørge for at vi har en felles forståelse for gjennomføring, og 
kan støtte hverandre der det trengs. I tillegg har det vært to møter i 
Utdanningsutvalget, med sak om blant annet rapporteringsgraden av emne-, 
studieprogram- og referansegrupperapporter i studieplanverktøyet KASPER. 
 
OR-sak 30/21 Lønnsmodell for ITV-ene 
Mathias orienterte om saken. På forrige ledergruppemøte var det en bra enighet om 
å standardisere lønn for ITV-ene med fast stilling, 80 t. Vi er i dialog med dekan 
Ingrid og Vegard Rønning i administrasjonen. Vi vil jobbe for at dere får 100 t. 
Innspill: 

• Dette har også vært på agendaen i FTV-forum. Lønnen til ITV-ene varierer fra 
fakultet til fakultet og institutt til institutt.  

• SR-NV har kartlagt antall timer. ITV-ene får 60 t. 

• Ønsker at dere skal jobbe for lik lønn for likt arbeid. 

• Oppfordre alle til å føre timeliste for å se på timebelastningen. 
 
Medarbeidersamtaler ITV 
Medarbeidersamtale med ITV vil bli gjennomført i løpet av oktober med FTV (som 
følger dere opp) og konsulenten Kristin.  Vi har veiledende spørsmål og ønsker å 
høre hvordan dere trives i stillingen og kom gjerne med innspill til forbedringer til 
hvordan SR-IE kan fungere best mulig.     
 
SR-sak 31/21 KD-midler fra IE 
Mathias presenterte saken. IE fikk fra Kunnskapsdepartementet ytterligere støtte til 

studentaktiviteter. Rammene for bruk er som følger:  

«Midlene skal gå til å lønne studenter som kan bidra til bedre faglig oppfølging av 

andre studenter for å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon». 

Faglig og psykisk helse. Læringsassistenter. 

Det er fortsatt 700 000 igjen av potten. Vil gjerne ha innspill: 

• Ansette læringsassistenter i forbindelse med gjennomføring av eksamen i matte 
etter jul. 

• IIK, ansette generelle studentassistenter på alle trinn. 

• Støtte til linjeforeninger som holder kurs før eksamen. 

• Dekke hull i læringsutbytte som har oppstått under korona. 
 
SR-Sak 32/21 Avviksmeldinger ved NTNU 
Sigurd fra AU ga en innføring i avvikssystemet (Si-fra portalen) ved NTNU. Hvordan 
melde avvik ved NTNU. For å utvikle og bevare et godt studie- og arbeidsmiljø, er det 
viktig at både studenter og ansatte sier fra om uønskede hendelser og ting som ikke 
fungerer. Se presentasjon 

https://innsida.ntnu.no/sifra
file://///felles.ansatt.ntnu.no/ntnu/utd/st/studentdemokratiet/studentrad_ie/04.%20Møter/01.%20Studentrådsmøter/2021/Referat/Å%20melde%20avvik%20ved%20NTNU.pptx


 
Innspill: 

• Sakene som blir meldt som avvik skal behandles og besvares. 

• Konsulenten for studentrådet kan også være en støttespiller/ samtalepartner. 
 
SR-Sak 33/21 Studentvalget høsten 2021 
Frederick presenterte saken. Studentrådene skal på ny ha studentvalg, og vi tar en 
gjennomgang på hva vi trenger å forberede.  

• Dere kan logge dere på Studentvalget.no for nærmere informasjon om 
høstens valg. 

• Nominasjonsperioden er 18.- 29. oktober. Vi skal ha FTV, ITV, LTV og 
Studenttinget.  

• Viktig å få studentene til å bruke stemmeretten sin. 

• Valget stenger 4. november. Resultat 5.november. 
 

Innspill fra summegrupper: 

• Hvis noen ikke stiller til valg må vi ha suppleringsvalg så snart som mulig etter 
det ordinære valget. 

• IKT, vi har allerede en kandidat. Vi vil ha pr og blæsting. 

• IDI trenger 1 ITV som skal erstatte Johanne. 

• LUR, har allerede en kandidat, men ønsker et reelt valg og er allerede i gang 
med å få flere kandidater til å stille. 

• AU, kom gjerne med nye ideer om hvordan promotere valget til valgstyret. Det 
har vært lav oppslutning om valget og under 10 % har brukt stemmeretten sin 
ved forrige valg. 

• IEL, vil ta direkte kontakt med engasjerte studenter. 

• Minner om at det er viktig å sjekke at man er registrert i riktig manntall. 

• IIK, samarbeid med linjeforeningene om blæsting av valg. 

• Bruke nominasjonsskjema aktivt. FTV-ene vil sende ut informasjon om 
stillingene til de som blir nominert. 

• SR-NV har hatt suksess med å stå på stand og informere om valget før 
nominasjonsperioden starter. 

• Viktig å nå ut til alle studentene om valget, slik at det blir et demokratisk valg. 
 
Høring ute om NTNUs valgreglement, kom gjerne med innspill. 
Valgworkshop 7. oktober. 
 
Eventuelt  
Promoteringsvideo for Studentdemokratiet 

• Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber med å lage en felles 
promoteringsvideo for hele Studentdemokratiet. 

• Mathias FTV sitter i denne gruppa. Ser for oss en kostnad på 30 000,-. 

• Kan det være studenter ved NTNU som kunne tenke seg et slikt oppdrag. 

• Høre med Fakultetet IE om de kan være med å bidra økonomisk. 

• I møte med fakultetet forrige semester hadde de forventninger om at SR-IE 
skulle jobbe med synlighet og det ble opprettet en felles teamkanal med 
kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet. 

 
Diggerunde 

https://studentvalget.no/

