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Styresak B 47 / 2015 
 

 

Studentvelferd nye NTNU 
 

Strukturmeldingen 

Strukturmeldingen ble lagt fram av kunnskapsministeren 27. mars 2015. Hovedpunktene i melding 

ble oversendt styret 7. april 2015. 

 

Styret hadde en kort refleksjon rundt dette på styremøte 8. april 2015.  

 

Studentvelferd ved «Nye NTNU» 

Styringsgruppa som er etablert for å gjennomføre fusjonen mellom NTNU, HIST, HiG og HiÅ har 

gjort følgende vedtak i forhold til arbeidet med studentvelferd. 

 

 
 

De 3 samskipnader er enig om at SiT leder arbeidet 

 

Dialog med andre samskipnader 

Vedtak fra styremøte 6. mars 2015 

«Konsernstyret har gitt innspill til prosessen og støtter at SiT skal spille en aktiv rolle for å gi 

«Nye NTNU» et godt velferdstilbud til sine studenter. Konsernstyret er opptatt av at studentvelferd 

og studentdemokrati skal være førende med valg av løsning. Konsernstyret ber SiT ta initiativ til et 

møte med direktører og styreledere med Sopp og Sfs for å drøfte hvordan arbeidet med 

studentvelferd skal legges opp ved det «Nye NTNU» 

Konsernstyret ber om å bli informert og involvert i arbeidet.» 
 

Signaler og råd som ble gitt i forrige styremøte er fulgt opp og det er avholdt et møte med 

styreleder og direktør i SoPP og SfS. Referat fra møtet vedlegges. 

 

Veien videre 

Som det framgår av referatet er det lagt opp til en prosess der de 3 samskipnader i felleskap 

evaluerer ulike modeller for organisering av samskipnadsvirksomheten opp i mot utvalgte 

kriterier. Det er ikke satt noe mål om å komme til noen felles konklusjon og anbefaling. 

 

I prosessen vil utdanningsinstitusjoner, studentorganer, ansatte og andre interessenter ha mulighet 

til å komme med ønsker premisser og innspill. 

 

Det er styrene ved de enkelte samskipnader som skal fatte vedtak om hvilken modell de mener 

ivaretar studentvelferden best. Dersom beslutningen fra de berørte samskipnadsstyrer er ulik er det 

Kunnskapsdepartementet som bestemmer. 

 



Konsernstyret  

  13.mai 2015 

Studentvelferd nyt NTNU  Side 2 

Etter at beslutning om modell er fattet går arbeidet nå over i en implementeringsfase. Denne vil bli 

forskjellig alt avhengig av hvilken modell som velges.  

  

 

 

Saksbehandler: Knut Solberg  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret slutter seg til opplegg og framdriftsplan for å gjennomføre en utredning av ulike 

modeller for å ivareta studentvelferden ved «nye NTNU». Konsernstyret vil på grunnlag av 

utredningen fatte beslutning om valg av modell. Konsernstyret forutsetter tett dialog og innspill fra 

aktuelle interessenter og tett kontakt med styringsgruppa for fusjonen. 

 

 

 

Trondheim, 30. april 2015 

 

 

Knut Solberg 

 

 

Vedlegg: Referat  
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