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Til Vår dato - referanse /- saksbehandler 

SiT Konsern 

v/ Bente Soknes 

29.09.14 Aina Kristiansen 73597475 

 

 

 

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 
 

 

VT-sak 40/14 Valg til Velferdstingets valgkomité 

 

Vedtak: 

 

«Johannes Lorentzen og Kjetil Holtmoen Akø ble valgt til Velferstingets valgkomité ved 

akklamasjon» 

«Velferdstinget gir AU mulighet til å supplere valgkomiteen» 

 

 

VT-sak 41/14  Valg til Kulturstyret 

 

Vedtak: 

 

«Jørgen Gunderengen ble valgt til medlem av Kulturstyret og Johannes Lorentzen ble valgt til 

varamedlem. Begge valgt ved akklamasjon» 

«Velferdstinget gir AU mulighet til å supplere valgkomiteen» 

 

 

VT-sak 46/14  Suppleringsvalg Kontrollkomiteen  

Vedtak: 

Saken utsatt 

 

 

VT-sak 42/14  Revidering av Økonomiinstruks for Velferdstinget 
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Vedtak: 

 «Velferdstinget vedtar å øke arbeidsutvalgets stillingsprosent til 20 % 

 Velferdstinget vedtar økonomiinstruks med de endringene som kommer under møtet» 

 

Velferdstingets 

ØKONOMIINSTRUKS 

 

 

0                        Innledning 
 

0.1 Mål 

0.2 Informasjon 

0.3 Endringer 

0.4 Gyldighet 

  

1                        Organisasjonens økonomi 
1.1 Definisjoner/forkortelser 

1.2 Ansvarsforhold 

  

2                        Regnskapsførsel 

2.1 Regnskapsførsel 

2.1.1                  Regnskapsår 

2.1.2                  Valg av revisor 

2.1.3                  Fullmakter 

2.1.4                  Ansettelser 

2.1.5                  Tilsetting og lønning av ekstrahjelp 

2.1.6                  Lønning av tillitsvalgte og ansatte 

2.1.7                  Utbetalinger 

2.1.8                  Reisekostnader 

2.1.9                  Utgifter til barnepass 

2.1.10                Utgifter til mat 

2.1.11                Bestilling av billetter over konto 

 

2.2 Driftsmidler 

 

2.3 Budsjett 
2.3.1                  Budsjett Velferdstinget 

 

2.4 Regnskap 

2.4.1                  Regnskap Velferdstinget 

 

2.5 Økonomirutiner 
2.5.1             Regnskapsrapporter 

2.5.2             Økonomirutiner Velferdstinget 

 

0 Innledning 

 

0.1 Mål 

 

Holde Velferdstingets tillitsvalgte og ansatte orientert om den til enhver tid gjeldende økonomiinstruks. 

 

0.2 Informasjon 

 

Alle nyvalgte AU-medlemmer og eventuelt nytilsatte Konsulent skal bli informert om disse reglene og underskrive et eksemplar av 

dem, som blir oppbevart i personalarkivet.  

 

Når nytt AU tiltrer tas økonomirutinene opp som sak på første AU-møte og skal signeres av ledelsen og AU. 

 

0.3 Endringer 
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Endringer i disse rutinene reguleres av Velferdstingets reglement. 

Kontrollkomiteens tilråding skal på forhånd innhentes. 

 

0.4 Gyldighet 

 

Økonomiinstruks er underlagt "Reglement for Velferdstinget ". 

Endringsforslag må meldes som sak på saklisten, og kan ikke stemmes inn på dagsorden. 

Økonomiinstruks ble vedtatt på Velferdstingets møte den 12.05.09. 

 

1 Om organisasjonens økonomi 

 

1.1 Definisjoner/forkortelser 

 

VT Velferdstinget 

AU Velferdstingets arbeidsutvalg 

KK Velferdstingets kontrollkomité 

Kons. Velferdstingets Konsulent 

 

1.2 Ansvarsforhold 

 

VT: Disponerer over Velferdstingets midler gjennom å vedta budsjett og godkjenne regnskap. Vedtak med økonomiske 

konsekvenser for organisasjonen skal vise til hvordan kostnadene skal dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. Dersom 

vedtak gjort av Velferdstinget strider mot Velferdstingets budsjett, går budsjettet foran. 

 

KK: Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. KK skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med lovlige 

vedtak i organisasjonen. KK skal ha tilsendt regnskapsrapporter som blir lagt frem for AU. KK gir innstilling til 

Velferdstinget om godkjenning av regnskap, og skal følge opp AU og sekretariatets disposisjoner. 

 

Revisor: Den som skal se til at regnskapet er ført i samsvar med eksterne lover og forskrifter, og at plikter overfor det offentlige 

blir fulgt. Revisor ser også til at regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor gir innstilling om 

regnskapet. Regnskapet revideres en gang om året. 

 

AU: Velferdstingets utøvende organ. AU disponerer Velferdstingets midler etter retningslinjer (budsjett). AU-vedtak som har 

økonomiske konsekvenser skal ha med henvisning til hvordan dette kan dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. AU har 

ansvaret for å se til at vedtak som er gjort i organet blir fulgt opp.  

 

Leder: Økonomiansvarlig i AU. Har altså overordnet ansvar for å holde de økonomiske disposisjoner innenfor vedtak fattet av 

Velferdstinget.  

 Har ansvaret for å anvise alle bilag i regnskapet og godkjenne alle fakturaene for utbetaling. 

 

Kons:  Konsulenten kan ikke på egen hånd binde organisasjonen på noen måte uten etter særskilt fullmakt fra AU.  

  - ansvarlig for føring av regnskap og levere rapporter til AU 

 - Ansvarlig for klargjøring av bilag for utbetaling av lønn.  

 - Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller enkeltvedtak. Bakgrunnsdokumentasjon må 

alltid ligge ved. 

 - Foreta budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldene lovgivning.  

 - Gjøre innkjøp til daglig drift. 

 - Viderefakturere Studenttinget NTNU. 

 

Datadr.       Datadrifters oppgaver og ansvar er å ta seg av den daglige drift av datamaskiner og nettverk. 

 Oppgaver og ansvar skal beskrives i engasjementsavtalen. 

 

2 Regnskapsførsel 

 

2.1 Regnskapsførsel 

 

2.1.1 Regnskapsår 

 

Regnskapet følger kalenderåret. Per 30.06 skal ikke mer enn 55 % av postene i budsjette være brukt. 

 

2.1.2 Valg av revisor 

 

Velferdstinget kan velge revisor hvert år. Hvis ikke særskilte forhold tilsier noe annet bruker Velferdstinget samme revisor som SiT. 



 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 - Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Kontoradresse: Kolbjørn Hejes vei  4,  Rom 128, «Flystripa», Sentralbygg 2, Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75.  Fax 73 55 14 66 
www.velferdstinget.no 

 

2.1.3 Fullmakter:  

 

Leder:   Fullmakt til å godkjenne fakturaer/ regninger for utbetaling.  

 

Nestleder:  Fullmakt til å godkjenne og signere refusjonsbilag for utlegg foretatt av leder: 

 

Kons.: Konsulenten har etter fullmakt rett til å bestille varer eller tjenester på Velferdstingets vegne som angår den 

ordinære driften. Denne fullmakten gis ved særskilt vedtak i AU hver gang man skifter personale i sekretariatet, 

og hver gang et nytt AU tiltrer.  

Dersom denne tilvisningsretten skal endres eller midlertidig overføres til noen annen i AU, skal dette gjøres i 

egne vedtak. Konsulent som har fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne av Velferdstinget, kan ikke overføre 

denne retten uten etter vedtak i AU.  

 

Velferdstingets bankkonto disponeres av Konsulent, leder har muligheter for innsyn. 

 

2.1.4 Ansettelser:  

 

AU ansetter ekstra/ midlertidig personalhjelp. AU gir disse fullmakt i samsvar med instruks og disse regler.  

 

2.1.5 Tilsetting og lønning av ekstra personalhjelp:  

 

Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i AU. 

 

Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt jfr. Arbeidsmiljøloven. Arbeidsoppgavene skal også 

defineres gjennom en stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og leder. 

 

Ved større utrednings- og oppdragsarbeid lønnes dette under ett, vurdert ut fra arbeidsmengde. 

 

Datadrifter: Datadrifter er lønnet etter lønnsnivå for student assistenter ved NTNU. Arbeidstimer føres av datadrifteren selv. 

 

2.1.6 Lønning av AU, ansatte, leder og nestleder av Kulturstyret:  

 

Lønn og honorar utbetales pr. 20. i måneden, lønn utbetales med 10 dagers forskudd. 

 

Konsulent:  Velferdstinget har en konsulent ansatt i full stilling. 

Konsulent lønnes ihht. egen arbeidsavtale med SiT  

AU-medlemmer:  AU-medlemmene kompenseres med 20 % av ledelsens lønn. Honorar utbetales for antall måneder 

vedkommende sitter aktivt i vervet (10 mnd). 

Kulturstyret:  Kulturstyrets leder og nedstleder kompenseres med 5 % hver av laveste årslønn på minstelønnstabellen 

til SiT. Honorar utbetales for antall måneder ledelsen sitter aktivt i vervet (10 mnd). Honoraret fordeles 
på to utbetalinger i året. 

 

 

Hensikt 

Dette punktets (2.1.7) hensikt er å regulere utbetaling av lønn til ledelsen i løpet av året de er valgt for.   

 

Utbetaling av lønn 

Utbetaling av lønn til ledelsen skjer til faste tider hver måned (pt den 20.) Lønn utbetales forskuddsvis av SiT, men belastes 

driftsbudsjettet til VT. Første utbetaling for nyvalgt ledelse skjer den måneden de tiltrer vervet. Siste utbetaling skjer siste måned i 

valgperioden. Lønn fordeles over vervets 12 måneder, med lik utbetaling hver måned ved mindre annet er regulert i lover eller 

forskrifter. 

 

Satser 

Lønnen utbetales etter Lånekassens inntektsgrenser ved rentefritak. 

 

2.1.8 Utbetalinger:  

 

Innkjøp og andre disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for Velferdstinget må være hjemlet i vedtak gjort av 

Velferdstinget eller AU. Dette er enten en fullmakt til Konsulent, et spesifikt vedtak om å foreta en slik disposisjon eller som en del av 

et større hele. (Eksempel på dette siste er vedtak om å sette i gang en kampanje med et budsjett. Konsulent har da anledning til å 

handle innenfor dette budsjettet.) 

 

2.1.7 Lønning av leder og nestleder: 
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Leder: Har fullmakt til å godkjenne alle fakturaer/regninger for utbetaling. Når det gjelder utbetalingsanvisninger, dvs. 

utbetalinger der bilaget er ordnet av Konsulent, skal både leder og Konsulent underskrive. (Eksempel på dette er 

f.eks. utbetaling av lønn og utbetalinger ihht. Faste økonomiske avtaler.) 

 

2.1.9 Reisekostnader:  

 

Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. 

 

Ved reiser dekker Velferdstinget normalt kostnader til fornuftig reisemåte. 

 

Dette gjelder for: AU, Konsulent og de studenter som sendes på Velferdstingets regning. 

 

For AU og konsulent gis kjøregodtgjørelse som følger statens sats ved kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil, som per dags dato 

er 4,05 kr pr. km, samt passasjertilleg som er på 1,00 kr pr km. For bom dekkes utgifter etter godkjenning av leder, mens for leder 

godkjenner nestleder. Ved parkering må kvittering vedlegges for å motta refusjon.  

  

Når Velferdstinget avholder møter på kveldstid som avslutter etter siste bussavgang, kan utgifter til taxi innen rimelige grenser dekkes 

av Velferdstinget. Det forutsettes en fornuftig planlegging der møtedeltakere som bor i nærheten av hverandre deler taxi. Dekning av 

utgifter til taxi må på forhånd klareres med leder. Leder må klarere med nestleder på forhånd ved utgifter til taxi. 

 

Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig bilag forelegges Konsulent. 

 

I skoleårets varighet dekkes månedskort for leder og nestleder.  

 

2.1.10 Utgifter til barnepass:  

 

I forbindelse med møter i Velferdstinget dekkes utgifter til barnepass med inntil kr. 50,- pr time. Det gis dekning for en time før møtet 

starter og inntil en time etter møtet er avsluttet. Dekning av utgifter til barnepass gjelder kun for Velferdstingets representanter og 

personer som har møteplikt etter instruks gitt av VT.  

 

Utgifter til barnepass refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon (refusjonsbilag) forelegges Konsulent. 

 

2.1.11 Utgifter til mat:  

 

Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for AU/Konsulent dekkes utgifter til mat med inntil kr 400,- pr. døgn, mot kvittering. 

 

Utgifter til mat dekkes kun ved reiser i forbindelse med Velferdstingets virksomhet. 

Utgifter til mat dekkes ikke ved møter/kurs/arrangementer dersom dette dekkes av arrangøren eller er inkludert i en evt. deltakeravgift. 

 

På arrangementer i Velferdstingets regi hvor det er felles bespisning på restaurant eller liknende vurderer AU hvorvidt utgiftene skal 

dekkes av Velferdstinget. Utgiftene følger statens satser for kostgodtgjørelse, spesifikt måltidstrekk reise med overnatting, middag. 

Denne satsen er per dags dato 345 kr pr person. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av Velferdstinget.  

 

Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Velferdstinget utgifter til mat for AU/Konsulent. Utgiftene for mat 

følger NSOs diettsats for middag, denne er per dags dato 180 kr per person.. Utgifter dekkes mot kvittering, og gis ikke som diett. 

Med pålagt arbeidstid menes faste møter som AU har besluttet å delta på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor leder har 

besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig. 

 

2.1.12 Bestilling av billetter over konto:  

 

Leder og Konsulent kan bestille billetter over Velferdstingets konto. 

 

Det gis ikke reiseforskudd. 

 

2.1.13 Mobiltelefon 

 

Leder og nestleder får dekket hver sin arbeidstelefon, disse telefonene følger vervene. 

 

Velferdstinget dekker ikke utgifter på disse arbeidstelefonene som ikke er jobbrelatert. 

 

2.2 Driftsmidler 

 

SiT: I henhold til avtale mellom Velferdstinget og styret i SiT bestemmer Velferdstinget deler av budsjettet til SiT Velferd. 
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 Velferdstinget får tilskudd ved behov fra SiT. 

 

2.3 Budsjett 

 

Et budsjett er et plandokument der en setter opp forventede inntekter og utgifter over en gitt tidsramme. Det settes opp for 

organisasjonen som helhet, og for større enkeltarrangementer. 

 

2.3.1 Budsjett Velferdstinget 

 

Budsjett for Velferdstinget kommende år vedtas i høstsemesteret. 

Budsjettet skal gå i balanse, og eventuelt avvik fra budsjettert resultat belastes/godskrives reguleringsfond for semesteravgiften. 

 

2.4 Regnskap 

 

Settes opp som en oversikt over utgifter og inntekter som reelt har forekommet i en periode. 

 

2.4.1 Regnskap Velferdstinget 

 

Regnskapet føres av VTs Konsulent.  

Velferdstingets årsresultat skal gå i 0,-. Alt overskudd/underskudd skal tilbakeføres/overføres til/fra reguleringsfond for 

semesteravgiften.   

 

2.5 Økonomiinstruks 

 

Økonomiinstruks er regler for hvordan en skal holde kontroll med økonomien. 

 

2.5.1 Regnskapsrapporter 

 

For at de tillitsvalgte skal klare å følge med på utviklingen i økonomien, skal arbeidsutvalget holdes løpende orientert om tilstanden. 

Minst en gang per semester skal regnskapsfører legge fram regnskapsrapport for arbeidsutvalget. 

 

2.5.2 Økonomirutiner Velferdstinget 

 

Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger:  

 

Konsulent:  Bilagene påføres kontonummer, tekst. 

 Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller enkeltvedtak. 

Bakgrunnsdokumentasjon må alltid ligge ved.  

 Utbetalingsanvisningene signeres av både leder og Konsulent. 

 

 Leder:  Har ansvaret for å godkjenne alle faktura/ utbetalingsanvisninger i regnskapet før utbetaling. 

   

Nestleder:  Signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av leder. 

 

 

VT-sak 43/14  Arbeidsprogram 2014/2015 

Vedtak: 

«Velferdstinget vedtar vedlagt arbeidsprogram med de endringer som kommer inn på møtet» 

 

Arbeidsprogram 2014-2015 

 Mediearbeid som hovedprofilering - informasjonsarbeid 

For å opprettholde Velferdstingets demokratiske posisjon skal man være synlig for studentene gjennom aktiv profilering i lokale og 

sosiale medier. Målet er at flere studenter i Trondheim som betaler semesteravgift skal ha kjennskap til Velferdstingets eksistens og 

hovedfunksjon: Trondheimsstudentenes stemme i velferdsspørsmål. 

 Samfunnsdebatt og lokalpolitikk - påvirkning 
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Velferdstinget skal aktivt søke å ta del i samfunnsdebatten på områder som er av relevans for Velferdstingets arbeid. Dette for å 

fremme studentenes meninger i saker som angår dem, og gi befolkningen forøvrig innsikt i studenters behov og utfordringer i 

Trondheim by. Ledelsen skal påvirke i de kanaler man har til rådighet, og i tillegg oppsøke relevante personer og forum for å få 

gjennomslag for sine saker. Ledelsen skal fremme studentenes meninger og ønsker opp mot kommunevalget 2015. Velferdstinget skal 

bruke og støtte seg til SHoT undersøkelsen i de forumene det er naturlig og relevant, videreutvikle og skape politikk som fremmer 

velferd til studentene i Trondheim. Lokale politikere og medier skal vite at Velferdstinget er en seriøs aktør, med ekspertkompetanse 

på studenters situasjon. Et uttalt mål er at disse skal ty til Velferdstinget som talerør for studentene i saker som gjelder dem.  

 

 Oppdatert politikk 

Velferdstinget skal sørge for å ha oppdatert og aktuell politikk, som sier klart og tydelig hva studentene mener. Velferdstinget skal 

søke å være inne i viktige prosesser på et tidlig tidspunkt, og legge føringer for arbeidet med studentrelaterte saker, også utenfor 

samskipnaden. Ledelsen skal samarbeide med Velferdstingene i Norge, Norsk Studentorganisasjon og eierorganene i politiske saker. 

Det er viktig at Velferdstinget jobber for at Studentsamskipnaden i Trondheim til enhver tid er klar over hvilke prinsipper som ligger 

til grunn for Velferdstingets arbeid og prioriteringer 

Felles for AU er at de skal: 

Holde seg oppdatert på hva som rører seg innen sine ansvarsområder, og være ressurser for ledelsen i det daglige arbeidet med disse. 
I samarbeid med ledelsen, se etter mulige saker de kan skrive og presentere for Velferdstinget i løpet av året.  

Være aktive pådrivere i kampanjer på sosiale media. 
Arrangere sosiale arrangement for Velferdstinget, og jobbe for et godt og trygt miljø for alle Velferdstingets medlemmer.  
 

Velferdsansvarlig: Skal følge opp resultatene av den nyeste SHoT - Studentenes helse og trivselundersøkelse. Følge opp endringene i 

mandatet til velferdsrådet og helserefusjonsordningen. 

Idrettsansvarlig: Skal følge opp studentidrettsrådet og eventuelle endringer i mandatet. Skal følge opp endringene av idrettsmodellen 

og fremme studentenes ønske om et nytt idrettsbygg. Delta i diskusjonsforumer for idrettsbyggene og for idrettsgruppene der det er 

relevant. 

Boligansvarlig: Skal samarbeide med SiT om kommende prosjekter, for å nå en framtidig dekning på 20 %. Samt følge opp prosjekter 

og nye potensielle utviklingsprosjekter i SiT bolig. 

 

 

VT-sak 45/14  Revidering av mandat for Idretts-, Bolig- og Velferdsrådet 

Vedtak: 

«Velferdstinget godkjenner paraplymandatet slik det foreligger» 

 

 
Mandat for 

XX 

 

 

Formål 

Xxrådet skal være en tankesmie og skal bidra til brukermedvirkning, nærhet og god dialog mellom studentene, Velferdstinget og SiT 

XX 

 

Sammensetning 

To studenter fra Velferdstinget (VT), 1 skal være fra AU 

To studenter, ikke fra VT 

XXdirektør 

En medarbeider / ansatt i SiT XX 

Sekretær oppnevnt av XXdirektør 

 

Studentene har funksjonstid på et år og alle oppnevnes av VT. Studentrepresentanten som skal velges fra VT skal velges ved VTs 

første møte etter sommeren. De to studentene som ikke er fra VT skal velges på VTs første møte på vårsemesteret. Sammensetningen 

bør være best mulig balansert med tanke på kjønn, campustilhørighet osv. XXdirektør oppnevner den andre representanten fra SiT 

XX. 

 

Rådet skal ha følgende oppgaver: 

 Være et kreativt rådgivende forum hvor nye ideer kan lanseres og foredles 

 Være en ressurs i profilerings- og informasjonsarbeid 

 Være en lyttepost ut mot studentene 

 Gjennom god kjennskap til SiT skal medlemmene bidra til god produkt- og tjenesteutvikling 
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 Gi innspill til handlingsplaner 

 

Arbeidet skal legges opp etter følgende struktur: 

 Det avholdes minimum 2 møter pr. semester.  

 Sekretær kaller inn til møtene med 5 dagers varsel i samråd med rådets leder. Konsulenten fra VT og rådets leder skal legge 

opp en tentativ møteplan i begynnelsen av hvert semester. 

 Xxansvarlig i VTs arbeidsutvalg er leder for Xxrådet. Xxrådets leder forutsettes å ha god dialog med øvrige medlemmer i 

VT/AU 

 Fra møtene skrives referat som sendes ut til møtedeltagerne, snarest (innen 1 uke). Møtereferatet skal godkjennes snarest, og 

senest 1 måned etter møtet. Etter godkjenning sendes møtereferatet til VT, konsernstyret og ledelsen i SiT. 

 Nye studentmedlemmer skal snarest mulig gis nødvendig opplæring av XXrådets leder 

 XXrådets medlemmer kan delta på temadager og seminarer. 

 Medlemmene av rådet er ansvarlig for å fortløpende melde saker inn til rådet. 

 Møteinnkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt nødvendig bakgrunnsmateriell. 

. 

 

Formelle styringslinjer 

Samarbeidsavtalen mellom Konsernstyret og VT ligger til grunn. 

 

Endring 
Mandatet for XXrådet kan endres dersom partene ser behov for dette. 

 

 

 

VT-sak44/14  Forventninger 

Vedtak: 

«Velferdstinget tar til seg innspillene som har kommet frem før og under møtet» 

 

Med hilsen 

 

Aina Kristiansen 

Konsulent for Velferdstinget 
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