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Styresak B 79 / 2014 
 

Mandat for Boligråd, Velferdsråd og Idrettsråd 
Bakgrunn for saken: 

Mandat for Boligrådet og Velferdsrådet ble vedtatt av Konsernstyret første gang i 2008. Siden 

dette har disse mandatene utviklet seg litt forskjellig. I tillegg har det siste året vært diskutert 

mandat for Idrettsråd i SiT. Mandatet for Idrettsrådet har Konsernstyret og VT hatt forskjellig syn 

på, bl.a i forhold til hvem som skulle være medlem av Idrettsrådet. 

 

Status nå: 

Det er tatt et initiativ for å søke å samordne mandatene for alle rådene. Ett utkast til felles mal for 

mandat til alle 3 rådene («paraplymandat») er utarbeidet av VT-ledelsen og SiT. Paraplymandatet 

ble behandlet i Velferdstinget i sak 45/14 og ble vedtatt der. Forslag til mandat for hhv Bolig-, 

Velferds- og Idrettsråd er utarbeidet etter denne malen  og legges fram for Konsernstyret til 

godkjenning. 

 

I denne malen er sammensetningen for alle rådene lik, med:  

To studenter frfa Velferdstinget (VT), 1 av disse skal være fra VT/AU. 

To studenter som ikke er fra VT. 

Boligdirektør, Velferdsdirektør og Idrettssjef, samt 1 medlem og en sekretær fra de respektive 

enhetene. 

 

Rådene 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 

• Gi innspill til handlingsplaner 

 

Det stilles krav til felles struktur for alle rådene, med minimum 2 møter pr semester , referater og 

nødvendig opplæring av rådene sine medlemmer . Se vedlegg 1-3. 

  

Samarbeidsavtalen mellom Konsernstyret og VT ligger til grunn og mandatene  kan endres dersom 

partene ser behov for dette. 

 

Saksbehandler: Else Naustdal  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret godkjenner vedlagte forslag til mandat for Boligrådet, Velferdsrådet og Idrettsrådet. 

 

 

Trondheim, 13. oktober 2014 

 

Knut Solberg 

 

Vedlegg 1: Mandat for Boligrådet 

Vedlegg 2: Mandat for Velferdsrådet 

Vedlegg 3: Mandat for idrettsrådet 
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