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Valgmøte 

Den 14. februar avholdt Velferdstinget valgmøte, og Lars Kjelsaas (NTNU, Trondheim) og 

Sunniva Bøstrand (NTNU, Ålesund) ble valgt inn i Sit-styret. De trer på 1. april 2018. Det var til 

sammen sju kandidater som kjempet om de to plassene.  

Styremøte i samskipnadsrådet og arbeidsmøte med Kunnskapsdepartementet  

Den 15. februar ble det avholdt styremøte i Samskipnadsrådet i Oslo. Her ble det blant annet gitt 

orienteringer om SHoT 2018, Boligmøtet 2018, tilsagn studentboliger og studenthelse. Samme dag 

ble det også holdt et arbeidsmøte med Kunnskapsdepartementet, med Olve Sørensen. Her kom det 

fram at KD ønsker å behandle fagskoleloven på Stortinget i løpet av våren/sommeren, og tar sikte 

på at den skal tre i kraft 1. juli 2018. Det ble også orientert om status på den KD-oppnevnte 

arbeidsgruppen som skal gjennomgå tilskuddsordninger for studentboliger. I skrivende stund 

ligger mandatet for denne arbeidsgruppen hos politisk ledelse. Det er heller ikke klart hvem av de 

innstilte som skal sitte i arbeidsgruppen. De håper å komme i gang med dette arbeidet så snart som 

mulig.  

Motivasjonsseminar 

Helgen 16-18 februar var studentene i styret med på Velferdstingets motivasjonsseminar.  Vi 

arrangerte et fiktivt styremøte, slik at representantene i VT fikk se hvordan vi arbeider i styret.  

Generalforsamling  

Den 20. februar ble det holdt generalforsamling i datterselskapene Røverdalen parkeringshus AS, 

SiT Geovarme AS, SiT Tapir og Parkbygget AS.  Se egen referatsak.  

Møte med Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø  

Den 21. februar var statsråd Iselin Nybø på besøk hos NTNU. I den forbindelse fikk jeg sammen 

med Leder av Velferdstinget og Studenttinget et kort møte hvor finansiering av Elgesetergate 10 

sto på agendaen 
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Dusken publiserte en artikkel om dette møtet som kan leses her:  

https://dusken.no/artikkel/27676/kjempet-for-elgeseter-prosjektet-i-mte-med-kunnskapsministeren/  

Andre møter:  

16. februar: VT-AU/Sit amin-møte   

19. februar: VT-AU-møte  

28 februar: VT-møte 

 

 

Saksbehandler: Ellen Helstad  

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

Trondheim, 22. februar 2018 

Knut Solberg 
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