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Referat VT-møte 03/2021 

 
Til:                      
Arbeidsutvalget                                                                Dato: 02.03.21 
Styreleder Sit 
Representanter 
Eierorgan 

Kontrollkomiteen 
 
Møtested: Zoom             
Møtetid: 16:30 
Referent: Ida Ingebrigtsen     
 
_________________________________________________________________ 
 
Ordstyrer Odin Østvedt 
Bisitter Magnus Tvilde 
AU Adrian Emil Chambe-eng 
AU Eniko Toth 
AU Kenneth Klungeland Stange 
AU Michael Li Stene 
AU Simen Tjølsen Oftedal 
AU Richard Solvang  
AU Eirin Espås 
AU Eniko Toth  
AU Kristian Nygård Svartås 
VT Arne Robert Pettersen 
VT Ferdinand Tomek Marnburg 
VT Petter Jacobsen 
VT Sigbjørn Lærum 
VT Svein-Erik Strandabø Olsen 
VT Elise Hansen 
VT Theodor Dolash 
VT Lars Nord Holmer 
VT Kristian Valberg Johnsen 
VT Ludvig Vollev Thorsen 
VT Petter Jacobsen 
VT Sigbjørn Lærum 
VT Theodor Dolash 
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VT Irmelin Johnsen Drangsholt 
VT Simen Killi 
VT Arne Robert Pettersen 
KK Anders Bendiksen 
BB Aslak Hollund 
BB Audun Stalleland UD 
BB Stian Kåsa 
BB Marte Sæter Ottesen UD 
BB Venil Volla 
BB Sit Audhild Kvam 
BB Sit Lise Mjøsund Sit 
BB Sit Espen Holm 
BB Sit Gustav Øverli 
BB Sit Styret Sofie Carlsen Bergstreøm 
BB Sit Styret Thomas Krogstad Eriksen 
BB Margrethe Baustad 
E Sit-styret Jørgen Sunnvoll 
E DMMH Tina Tran 
E Sti Andreas Knudsen-Sund 
         
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Saksliste 
   
Referatsaker:  
VT-Ref.sak 06/21 - Orientering angående saker/arbeid KK 
VT-Ref.sak 07/21 - Orientering angående saker/arbeid styreleder Sit 
VT-Ref.sak 08/21 - Orientering fra eventuelle observatører fra eierorganene 
VT-Ref.sak 09/21 - Godkjenning av referat fra VT-møte 02.02.21 og referat fra VT-møte 09.02.21 
 

VT-saker 
VT-sak08/21 - Suppleringsvalg til kontrollkomiteen 
VT-sak09/21 - Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit 
VT-sak10/21 - Resolusjon om disponering av Sit sine arealer  
VT-sak11/21 - Styrkning av det psykososiale helsetilbudet i Gjøvik og Ålesund 
VT-sak12/21 - Livssynsorganisasjoner på campus 
VT-sak13/21 - Finansiering av stemmesystem 
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Møtet åpnet kl. 16:30 
 
Odin og Magnus godkjent som møteleder 
 

 
Konstituering 
Møteinnkalling godkjent  
Ida godkjent som referent 
Andreas og Tina godkjent som tellekorps 
Dagsorden diskuteres 
Forslag til endring av dagsorden fremmes 
 
 
Nr 1: vedtatt Endringsforslag fra Simen,1. 
Endre fra: 
Kl. 16.40 VT-sak 08/21 Suppleringsvalg til kontrollkomiteen  
Kl. 16.55 VT-sak 09/21 Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit  
Kl. 17.50 VT-sak 10/21 Resolusjon om disponering av Sit sine arealer 
  
Endre til: 
Kl. 16.40 VT-sak 09/21 Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit 
Kl. 17.35 VT-sak 10/21 Resolusjon om disponering av Sit sine arealer  
Kl. 18.05 VT-sak 08/21 Suppleringsvalg til kontrollkomiteen 
 
Vedtatt 
  
Endringsforslag fra Simen, 2. 
Endre fra: 
Kl. 16.30 Konstituering  
Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent, tellekorps og dagsorden 
  
Kl. 21.05 Referatsaker  
VT-Ref 06/21 Orientering angående saker/arbeid KK  
VT-Ref 07/21 Orientering angående saker/arbeid styreleder Sit  
VT-Ref 08/21 Orientering fra eventuelle observatører fra eierorgan  
VT-Ref 09/21 Godkjenning av referat fra VT-møte 02.02.21 og referat fra VT-møte 09.02.21 
  
Endre til: 
Kl. 16.30 Konstituering  
Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent, tellekorps og dagsorden 
VT-Ref 09/21 Godkjenning av referat fra VT-møte 02.02.21 og referat fra VT-møte 09.02.21 
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Kl. 21.05 Referatsaker 
VT-Ref 06/21 Orientering angående saker/arbeid KK 
VT-Ref 07/21 Orientering angående saker/arbeid styreleder Sit 
VT-Ref 08/21 Orientering fra eventuelle observatører fra eierorgan 
                  
 vedtatt 
 
Dagsorden godkjennes med endringene som er foreslått 
Referat fra forrige møter er godkjent 
 
 

Møtet lukkes 

VT-sak 09/21 - Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit 

Kenneth presenterer saken 

Lise presenterer  

Åpner for spørsmål 

• Enig med AU sin innstilling. Samsvarer med diskusjonen vi har hatt på tidligere møter 

med fokus på psykisk helse.  

• Når det settes av penger i de ulike fondene så er det langsiktige investeringer. 

2 minutters lesepause 

Åpner for diskusjon 

• Har representantene tenkt noe over at disse pengene skal tas fra reguleringsfondet 

og ikke fond for spesielle velferdstiltak.  

• De 5 millionen som står til overs fra VT er allerede brukt til koronapotten. 

• Har det mye å sies for der som det tas fra fond for reguleringsfondet? 

• Når det gjelder fond for spesielle tiltak og koronapotten så besluttet VT dette i 

november. 

• Det er usikkert hvor mye semesteravgift som kommer inn til høsten. Like greit å ha 

det slik som det er for sikkerhetsskyld. 

• Det virker som at VT-rep er enige her så det er de som har bestemmende myndighet.   

 

Innstilling 
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Velferdstinget vedtar følgende innstilling til årsoppgjøret 2020: 

 

Tall i hele tusen  Tilføres  Kommentar  

Fond for Spesielle 
velferdstiltak  

31,51% Utvider sponsorpotten fra 1,5 millioner til 
2,5 millioner, der økningen skal fordeles 
1 750 000 kr til vår og 750 000 kr til 
høsten. Videre settes det av 2,5 millioner 
som skal brukes kortsiktig (1-2 år) for å 
imøtekomme følgende vedtak i VT: «Vi 
vet at studenter har slitt ekstra mye med 
både ensomhet og fallende psykisk 
helse spesielt grunnet 
koronasituasjonen. Det vil etter stor 
sannsynlighet være et ekstra stort behov 
enn normalen for tiltak mot psykisk 
uhelse under og etter pandemien. 
Velferdstinget ønsker derfor at tiltak for å 
bedre studentenes psykiske helse skal 
prioriteres.» 

Reguleringsfond 
semesteravgift  

25,40%   

Nybygg Samfundet      

Fond for idrettsformål  -32,69%   

Fond for 
utbyggingsformål  

75,78% Tar 22,06% prosent fra Sits forslag over 
til Fond for spesielle velferdstiltak.  

Fond for utviklingsformål 
Sit  

    

Total:  100%   
  

 

AU får redaksjonell fullmakt. 

 

Endringsforslag 

Votering over innstilling med eventuelle endringer: Enstemmig vedtatt 

 

Møtet åpnes 17:28 
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VT-sak10/21 - Resolusjon om disponering av Sit sine arealer 

Kenneth presenterer saken 

Åpner for spørsmål 

- Hva er Digisit? Er disse arealene tilgjengelig for studenter utenfor NTNU? 

Åpner for diskusjon 

- Om dere ønsker at dette skal gjelde dere så vi jeg oppfordre til at dere leverer inn et 

endringsforslag om dette. Kan være at rombookingen til NTNU kan være en løsning. 

- Slik jeg har forstått det så har ikke Sit tilgang til NTNU sine programmer eller lignende 

slik for eksempel studentprestene har. 

- Lokalene som er Sit-eide er gitt tilgang til alle utdanningsinstitusjonene tilknyttet Sit.  

- Veldig ideelt å bruke for eksempel kantiner til quiz og lignende. Hva skjer i så tilfellet 

med matservering?  

- I utgangspunktet er det Sit som skal servere mat i Sit lokalene. Det er ikke alle 

kantinene som har optimal utforming av arealet for slike arrangementer. Kjelhuset er 

et eksempel på det. En oppgradering av lokalene er nødvendig for å kunne benytte 

dem på dag- og kveldstid.  

- Sit har en strategi og mål om bærekraft om å kunne gjøre dette. Det som blir sagt nå 

kan være med på å gjøre at Sit sin strategi kan oppnås. 

- Har man total oversikt? Ser treningsarealene i G & Å mangler på denne listen. Håper 

at en utredning kan vise hvor mye areal man faktisk disponerer.  

- Hvis man skal booke et areal, vil det være gratis for de som er tilknyttet sit?  

- Det kommer an på hva Sit tenker de vil gjøre. Det som er det mest naturlige er at det 

skal være studenter tilknyttet til sit, og det er tiltenkt at dette skal være gratis. Slik 

som man benytter seg av møterom, lesesal og lignende  

- Vi burde stemme for denne innstillingen og få enda en utredning slik at vi kan 

benytte oss av disse arealene. Det er utredninger som er satt i gang av NTNU nå, så 

de burde man også bruke.  

- Man har jo disse fristasjonene til Sit men mye av arealene som gis ut på campus 

tildeles av Fakultetene for eksempel til linjeforeninger.  

- Det med flerbruk av arealer er veldig viktig. Det er et område man har et potensiale 

til å bli bedre. Det er en prosess i gang der. Spesielt kantiner. Det har vært et stort 

tema. Det blir også da studentfrivilligheten som en del av behovsbildet. Det må også 

tas i betraktning at dette må finansieres også. 

 

Innstilling 
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Velferdstinget vedtar at Sit skal gjøre en utredning av hvilke arealer de i dag har som 
kan benyttes til ulike former for studentaktivitet, lager (til foreninger) osv. 
Velferdstinget vil legge vekt på at man skal se potensialer og ikke bare problemer i 
denne kartleggingen.  
 
Velferdstinget ønsker også at det skal startes en prosess for å se på hvordan arealer 
Sit disponerer skal fordeles, og hvordan man kommuniserer ut til frivilligheten hvilke 
tilbud man har innenfor bruk av arealer. Velferdstinget tenker dette kan sees i 
sammenheng med DigiSit-prosjektet og at en form for utleie/tildeling av lokaler kunne 
være en funksjon i den nye digitale plattformen (på sikt). 

Votering: Vedtatt 

 

Endringsforslag 

Votering over innstilling med eventuelle endringer: Vedtatt 

 

 

VT-sak 08/21 - Suppleringsvalg til kontrollkomiteen Flyttet 

Simen presenterer saken 

Åpner for spørsmål 

- Stian Kåsa og Annette Skavhaug stiller til valg og presenterer seg. 

Åpner for diskusjon 

- Stian presenterer seg selv. 

- Hvordan er du i stressende situasjoner? 

- Hvor mange ganger har du sett en episode i Star Wars? 

Innstilling 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 

Votering:  

Stian og Annette blir stemt inn ved akklamasjon 

 

Referatsaker 
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Orientering fra Sit-styreleder  
Kommentar fra Kus – oversikt over hvem som har fått bevilget penger. 
Orientering angående saker/arbeid KK 
Orientering fra eventuelle observatører fra eierorgan 
- DMMH orienterer 
- Sti orienterer 
- Fotofagskolen orienterer 
Godkjenning av referat fra VT-møte 24.11.20  
 

 

Pause 18:21 

Møtestart 18:40 

- Fotofagskolen orienterer 

- BI orienterer 

Godkjenning av referat fra VT-møte 24.11.20 

 

VT-sak 11/21 - Styrkning av det psykososiale helsetilbudet i Gjøvik og Ålesund 

Simen presenterer saken 

Åpner for spørsmål 

Åpner for diskusjon 

- Alternativ 2 høres ut som det beste alternativet. Hvor en tilfeldig student oppdager 

at semesteravgiften øker, hva sier man da? 

- VT skal ha en oversikt over hva semesteravgiften går til. Den vil ikke tre i kraft før 

etter sommeren. VT har en oversikt på nettsiden vår, i tillegg at vi vil ha en oversikt 

over hva semesteravgiftene går til når man betaler denne. Sit og VT skal også ha det. 

- Å gjøre noe med psykososiale tilbudene i Gjøvik & Ålesund er veldig viktig. I 

Trondheim er det 36 per stillingsprosent. Mens i Gjøvik 225 og Ålesund er 124 per 

stillingsprosent. Å foreslå 80% er veldig bra. Kudos til kritikken som rettes mot 

kommunikasjonen av tilbudene.  

- Digitale tilbud fra den stillingsprosenten vil være tilgjengelig for alle byene. 

- Jeg vil si jeg er enig i Ferdinand sitt innlegg. Det er det vi holder på med i VT, øke 

velferden for studentene. 

- Jeg vil gjerne høre fra de som studerer i Ålesund og Gjøvik. 

- Siden du spør så kan jeg gjerne kommentere. Det er åpenbart at tilbudet må styrkes. 

Tilbudet i trnd burde også styrkes, men det er en skjevfordeling her som gjør at G og 

Å skal bedres. Det ryktes at det er en ansettelse på gang, men usikker på hvor de 

http://www.velferdstinget.no/


 

_________________________________________________________________________________ 

 

Velferdstinget 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: “Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf:.73 59 74 75 

www.velferdstinget.no 

midlene tas fra. Fiffig begrepsbruk, ala psykososiale tilbud er rettet mot psykologer, 

men ønsker at råd skal inkluderes i dette.  

- Midlene du sikter til er nok nevnt i sakspapiret med at det er ekstern støtte.  

- Tror vi er enige i at det skal bli et bedre tilbud. Men hvordan skal det gjøres. Det 

burde være en høy terskel for å øke semesteravgiften. Da kan den bli veldig høy. Hva 

skjer med det andre alternativet, og hvor kommer de ifra? 

- De er i budsjettet til VT og ved å bruke de så kan man hindre spillerommet til VT. Vi 

har flere saker som kan kreve midler, men om den tas nå så begrenser det 

fleksibiliteten til å vedta slike saker det neste året. 

- Det som gjør at vi kan starte med å utbedre tilbudet i Gjøvik er de eksterne støtten. 

Vi må få inn en bedring på tilbudet i alle byene. Vi må benytte de digitale ressursene 

vi har for å bedre tilbudene. Veilederen og den nye stillingen (leder av psykososial) 

gjelder for alle byene. Det er satt i gang et arbeid allerede.  

- Er for alternativ A. Som Simen nevnte er det problematikk knyttet til å ta pengene fra 

VT. Det er en stor fordel å kunne ha den muligheten videre. Da semesteravgiften 

allerede skal endres så er 8 kr forsvarlig. 12 kr var en vedtatt sum til et nybygg for en 

by (Trondheim) så da tenker jeg 8 kr til tre byer er forsvarlig. 

- For fotofagskolen er det vanskelig allerede å få betalt avgiftene vi har knyttet til 

studiet. 

- Skjønner problematikken knyttet til dette. Men det er 8 kr og disse pengene skal gå 

til psykososiale tilbud for tre byer. Men er jeg er enig i at terskelen skal være høy og 

med det så mener jeg dette er forsvart godt nok til å komme over terskelen. 

- Vi har den dyreste semesteravgiften i Norge, så om det er en fjerde løsning så hadde 

det vært fint. 

- Vi kan ikke differensiere semesteravgift basert på by eller utdanningsinstitusjoner. 

Her betaler fellesskapet for alle, og noen er  

- Det er en forskjell mellom skolepenger og semesteravgiften.  

- Semesteravgiften knyttet til Sit er en av de laveste i Norge. Sammenlignet med andre 

ligger ikke Sit noe høyt.  

- La oss si at denne saken ikke går igjennom nå. Hva skjer da? Kan vi prioritere dette 

over andre ting? 

- Sånn egentlig så skulle den saken bli tatt i budsjettprosessen til Sit. Denne saken vil 

inngå i budsjettet til neste år. Man antar at man får inn mer penger ved at flere 

studenter betaler semesteravgift, slik at man kan finansiere det. 

- Ser en trend at man gir ut penger. Det er vel og bra, men vi kan ikke bare ta fra et 

sted uten å tenke på konsekvensene. Forslag B kan likeså godt være like bra som 

forslag A.  det er fortsatt spillerom å gå på. Vi har bare låst oss fast i ett år, da med 

tanke på ekstra midler knyttet til korona osv. 

- Vi har ikke bare gitt ut penger, vi har kuttet tannhelsebudsjettet. Det er ikke noe i 

budsjettet nå som er knyttet opp mot koronasituasjonen. 
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- Det eneste jeg tenker på er at når man øker stillingene så er det langsiktig. Så det må 

innebære at det skal inn en trygg plass – ala semesteravgiften. Da er vi sikret fram i 

tid. 

- Ubrukte midler er fremdeles midler. De ville bli satt inn på fond hvis ikke 

omdisponeringen hadde skjedd. Vi har ikke “klart å brukt opp” pengene i VT de siste 

årene, så er ikke enig i at vi ikke har spillerom. 

- Fint at vi gir penger til psykisk helse. Skjønner at det er flere som har høye utgifter 

enn andre. 8 kr er ikke så mye og kan hjelpe mange. 

- Studentene i Gjøvik og Ålesund har vært med på å finansiere nybygg, biso med mer. 

Så nå er det slik at studentene i G og Å burde få noe igjen.  

- Har ikke sagt det fjerner spillerommet, men det begrenser det. Det er sånn at midler 

fra semesteravgiften går til banken, Huset, VT spons osv. Så midlene blir spredd.  

- Det e rikke sånn at Trondheim tar alt, men hørte man på Ferdinand så får de mindre, 

så nå burde de også få noe.  

- Når det ble søkt penger til nybygg så husker jeg ikke at det var mye motstand for å 

øke den med hele 12 kroner. Nybygg er hovedsakelig for studenter i Trondheim. og 

nå er det snakk om 8 kr til psykisk helse.  

- Mine reservasjoner knyttet til dette er mer at vi må se på prioriteringene vi gjør med 

tanke på hva vi gir penger til. 

- Det som er utfordringen med å ta det senere er at det vil forsinke en mulig 

ansettelse. Sit skal også sende inn søknad til KD om økning av semesteravgiften i 

morgen, og da er det en fordel å ha dette vedtaket med (om det blir vedtatt).  

- Kan vi si at vi vedtar det nå som semesteravgiften i år og så ta pengene fra en annen 

post og så senke semesteravgiften igjen etterpå? 

- Jeg lurer på om vi allerede har søkt KD om midler? For dersom det er mulig å bake 

denne inn i høsten 2021 så er det mye ryddigere enn å ta en like økning for så å ha 

enda en etter det. 

- Søknaden er ikke sendt til KD enda. Sit styret skal behandle den i morgen og denne 

saken kan bakes inn om dette går igjennom i VT. 

- Da det er diskutert mye om velferd i de ulike byene. velferd er mye mer enn bare det 

psykososiale tilbudet. Man har ulike behov på ulike steder. 

- Det overrasker meg litt at folk er uenige i dette. Spesielt med tanke på nybygg til 

samf som gikk så lett igjennom. Jeg stemmer gledelig for innstillingen. 

- Jeg har vært med i studentpolitikken og jeg har aldri vært med på å senke 

semesteravgiften. Så det vet jeg ikke hvordan man gjør. Men vi vil jo alltid finne 

måter å bruke midlene på og prioritere disse hensiktsmessig.  

- VT kan si hva dere vil at semesteravgiften skal være på. Det å øke for så å senke den 

igjen er litt rart. Vi ønsker ikke å endre på semesteravgiften så ofte. Det har vært 

redusering før, men det handler mer om hvor ofte. Og vi har ikke sendt søknaden 

enda, så per nå er den ikke endret.  
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Innstilling 

Velferdstinget vedtar å øke semesteravgiften med 8 kroner, fra 592 kroner til 600 

kroner. Økningen på 8 kroner er øremerket Sits psykososiale helsetjeneste og skal 

gå til å øke stillingsprosenter i Gjøvik og Ålesund, samt styrke de digitale 

samtaletilbudene som skal være tilgjengelige for alle Sits studenter. Videre mener 

Velferdstinget at arbeidet med å lage en felles veileder er viktig for å sikre at 

studentene våre skal oppleve et likeverdig tilbud. 

Velferdstinget vil samtidig rette sterk kritikk mot Sit for hvordan de kommuniserer 

ulikt til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim om psykologtilbudet på sine 

nettsider. Sit har et ansvar med å gi alle studenter den informasjonen de trenger, 

ikke bare studentene i Trondheim. 

Votering: Vedtatt 

Votering med eventuelle endringer: Vedtatt 

 

 

VT-sak12/21 - Livssynsorganisasjoner på campus 

Michael presenterer saken 

Åpner for spørsmål 

• Mener du i sakspapiret at vi ble sekulære i et annet år enn 2012? 

•  

Åpner for diskusjon 

• For det første tenker jeg at det er utelukket at studentprestene skal ha monopol. 

studenter har mange andre religioner enn kristendom. Det er feil at det skal være en 

som er prioritert.  

• Enig med at det ikke skal være monopol. Jeg er for at studenter kan snakke med 

noen. Og at det er et tiltak for psykososial. 

• Det er forskjell mellom å være student enn i militæret. Det er utfordrende å ha et 

slikt senter og det er ikke alle livssyn som har ressurser til å kunne være der. Hvem 

skal inkluderes? Hvem har rett til å være der? 

• Når det kommer til at det skal være folk der. Man trenger ikke å ha folk der hele 

tiden. Kan være noen der i ulike time-slots. Finansieringen må skje på egenhånd, 
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men kan hjelpe til å få de som ikke har mulighet til å finansiere det selv. Det er noen 

religioner som har mer ressurser enn andre. 

• For punkt 1. Vi bør ha mangfold i religioner. Vi burde ikke tvinge eller sterkt 

oppfordre religioner til å etablere seg på campus. Det siste punktet om fellesrom er 

positivt. Og det er bra at man skal ha det åpent for alle. Skeptisk til at vi skal komme 

inn på et spor hvor man hindrer noe som helst religion på campus. Man er som 

student et helt menneske som trenger støtte i ulike ting. Studentpresten i Gjøvik er 

forsvart ofte på grunnlag av det gode tilbudet hen står for. 

• Jeg ser et problem hvorav at et nytt campus kan stille spørre hva vil du ha lokale til 

studentfrivillighet eller prest? Da velger jeg studentfrivillighet.  

• NTNU har mulighet til å skaffe arealer om de vil det. Hvert fakultet har areal til 

disposisjon. Det er en god del arealer som ikke brukes, men det blir ikke gjort selv 

om. Det er ikke en selvfølge at om vi sier nei til dette så kommer studentfrivilligheten 

til å få det. 

• Når det kommer til å ha faste lokaler, så for å utarbeide universell politikk så burde 

man ha mulighet til å booke samtalerom til de som trenger det. Hvem skal ha adgang 

til det? Så lenge man ikke skal ha organisasjoner som er hatefulle så burde det være 

høyt tak og lav terskel for hvem som kan ha tilgang til disse rommene. Hva om det 

etableres et området hvor man har booket timer til livssynspraktiserende.  

• Jeg vil nok stemme for å tilrettelegge i moderat grad, og jeg er heller ikke for at noen 

skal bli favorisert. Skal mye til å få meg til å stemme for å ta mye hensyn. 

• Så lenge man fortsatt feirer bare kristne helligdager så er vi fremdeles styrt. 

• Skjønner hva du mener og er et godt poeng, men ikke relevant her. 

• Jeg er helt enig i at studentfrivilligheten skal prioriteres. Men vi må huske at det er 

ganske mange studenter som har behov for å benytte et bønnerom. Den 58 plassen 

til studentfrivilligheten skal ikke gå over det 1 rommet til livssynsorganisasjoner.  

• Det er enkelt å finne religiøse personer å kunne snakke med, hvert fall i Trondheim. 

Det er gratis og veldig tilgjengelig. Jeg er enig i at det ikke skal  

• En studiehverdag som ikke inneholder korona. For eksempel å ha faste bønner så er 

det viktig å ha et rom hvor man kan gjennomføre dette. Det er viktig.  

• Vår erfaring er at det er vanskelig å finne arealer på NTNU. Det er begrensede 

mengder areal og hva man kan få inn der.  

• Slik jeg forstår det så vil NTNU behandle religionene likt. Da er det jo vanskelig å si 

nei til for eksempel Islam eller andre. Når man først åpner for det så er det vanskelig 

å nekte andre. Det tar seg dårlig ut.  

• Det handler om harde prioriteringer, og spesielt da i Trondheim - Gløshaugen. Det er 

i utgangspunktet en prinsipiell diskusjon. Det viktigste for meg er at vi finner en 

løsning som gir rom for å ha religiøs utøvelse. Fleksible og gode løsninger. 

• Det er ikke gitt at alle vil ha samme type rom. Skal de ha tilgang der studentene er så 

må de ha tilbud på alle campus.  
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• Man jobber mye i Trondheim med å sentralisere, så det håpes jo at vi kan samle 

tilbudene mest mulig. Ikke gi dem for mye lass slik at det går på bekostning av 

frivillighetsarealer.  

• Vi må ikke glemme at vi holder på med studentvelferd og frivillighet er en del av det 

og dette her er en annen del. 

Innstilling 

Arbeidsutvalget tar med seg momentene fra diskusjonen i det videre arbeidet med 
livssynsorganisasjoner på campus. 
 

 

VT-sak 13/21 - Finansiering av stemmesystem 

Simen presenterer saken 

Sindre presenterer saken 

Åpne for spørsmål 

- Er det slik at de 400 er 60% over estimert? Om dere ikke bruker pengene, hvor går de 
da? 

- Det er snakk om andre aktører, men at dere ikke gikk for dem fordi dere ikke ville 
koble på andre. Har det blitt vurdert å spørre andre studentbyer om de kan bidra 
eller være samarbeidspartnere? 

Diskusjon 

- Hva er maks på fase en – det er 170 000kr. Hvis man overskrider det så tar man 
kontakt med AU. 

- Forslaget til vedtak i presentasjonen er ikke det samme som det som er tatt med i 
sakspapirene. Det må i så tilfelle sendes inn som endringsforslag.  

- 400 00 kr er mye. Men det vises til at et abonnement i Opavote er dyrere enn den 
summen. Det er noe som kan heller sendes inn til NSO slik at ikke VT tar hele 
støyten. 

- Verdien som det de tre byene bidrar gjør at det er verdt det i seg selv.  
- Hva er det verdt å bruke penger på?  
- Har dere vært i dialog med andre studentdemokrati om det er andre som kan bidra? 

Jeg personlig er veldig fornøyd med deres tjenester og anbefaler dere varmt. Men 
det som hadde vært spennende er hvor mye penger som MÅ til å få finansiere det?  

- Som leder for DMMH vil jeg dele mine erfaringer. Jeg hadde Kristian som ordstyrer 
for møte. Alle ble kastet ut av møtet etter 45 minutter og vi fikk ikke gjennomført 
valgene vi skulle. Dette kan gjøre hverdagen til studentfrivilligheten mye lettere.  

- Det er en veldig flott idè. Det rammen en stor andel av studentene. Summen er litt 
for stor for en aktør. Gjerne inkludere flere for å få ned risikoen. 
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- Det at generalforsamlinger tar lang tid hindrer oppmøte og gjør at de som velges er 
de som klarer å få flest venner til å komme på møtet.  

- Vi har undersøkt andre partnere. NSO bruker et sterkere system, og det er fordi 
budsjettet deres er mye større. Det er 250 00 som er det minste estimatet. Det er en 
grunn til at flere IT kyndige linjeforeninger har etablert egne systemer.  

- Er ikke dette en mulighet til god PR for VT?  
- Om man ikke får noe ut av pengene man gir, så er det ikke sikkert det er en så god 

investering eller PR.  
- Det er ikke snakk om 170 000 for ingenting. Det er 170 00 for fase en. Det vil 

fremdeles være et godt tillegg til studentfrivilligheten i Trondheim.  
- Intensjonen med vår innstilling er at det ikke skal presiseres hvor pengene skal gå fra 

fordi det må være noe vi har en dialog om. Det er snakk om kontinuerlige 
utbetalinger og ikke en engangssum på 400 000. Samt utredninger og 
tilbakemelding. Det å ha VT logoen på dette kan være veldig bra for VT. 

- For det første så er dette er et tilleggstilbud og ikke at organisasjoner ikke kan 
gjennomføre valg uten dette. Det kan være en løsning at rektorpotten spm kan 
brukes til dette. Den brukes ikke opp som regel. Det tredje er risiko knyttet til It-
prosjektet. Det kan enten bli dyrere eller ikke komme i mål. Da står man i teori igjen 
med ingenting. Omd et blir dyrere så kan man velge å trekke seg ut av avtalen, som 
da igjen vil si at man ikke får noe igjen for. Det å ha penger som ikke blir brukt er ikke 
noe vi vil, men Sit har en milliard på bok. 

- Rektorpotten er avviklet.  
- Rektorpotten er ikke avviklet, den skal bli flyttet til en annen avdeling. Den evalueres 

nå. 
- Jeg er veldig positiv til prosjektet, kunne tenkt meg at vi kunne stille garanti innen en 

viss ramme om dere søker til andre samarbeidspartnere. Hvor mye vedlikehold sees 
det for seg at man kommer til å ha. Som du sier så er det andre som har utviklet egne 
systemer. Og da må dette bli bedre enn alle de systemene. Tror det kan være verdt 
pengene, men jeg kommer til å komme med et endringsforslag om å justere ned 
summen.  

- Jeg var veldig positiv til prosjektet, men nå er jeg mer positiv. Jeg føler for å støtte 
det enten det er 300 000 eller 400 000 så langt dere finner andre 
samarbeidspartnere. Jeg er ikke så redd med tanke på risikoen, da man har 
fremdeles de erfaringene man har fått på veien. Man er ikke nødvendigvis tomhendt.  

- Tror det vil være god PR for VT og oss. Vi har snakket med andre, men vi kom til dere. 
Kenneth sine tanker om risiko er nok reelle, men det handler også om timing, og om 
vi skal få denne ballen til å rulle så må vi gjøre det nå. Om 300 vedtas så har vi 20% 
margin å gå på, så det er veldig lite for et IT-prosjekt. Aslak har fått seg jobb og min 
kone er gravid, så det er litt viktig å få dette i gang slik at vi kan gjennomføre det på 
en god måte mens vi har disse ressursene tilgjengelig.  

- Man kan være for et prosjekt, men AU sin innstilling er at det skal skje mer 
utredning. Timing kan være viktig, men man må tenke på om den er verdt 400 000 
viktig. 

- Vi har snakket med samtlige dere har nevnt, men tror ikke vi får penger før om ett år. 
- Det er fremdeles timingen det går på.  
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- Det er viktig å huske på at det skal være mulig for alle å benytte seg av det og kan 
gjøre det mer lavterskel, så det gjør det mer universell.  

 

 

Innstilling 

Forslagsstillers innstilling: 

Velferdstinget vedtar:  

Å støtte Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte et digitalt 
stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner.  

 
Arbeidsutvalgets innstilling: 

Velferdstinget sender saken tilbake til Organisasjonskollegiet for videre utredning.   

Velferdstinget ønsker at det skal legges frem en finansieringsplan som innebærer flere 
samarbeidspartnere for å redusere kostnad og risiko for de som er med på å finansiere.   

Velferdstinget mener også det er store usikkerheter knyttet til sum og ønsker en form for 
garanti på at et fungerende produkt kan leveres innenfor en kostnadsramme.  

 

Endringsforslag 

 
Endringsforslag fra Svein-Erik:  
Endring fra: 

Å støtte Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte et 
digitalt stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner. 

Endring til: 
VT støtter Organisasjonskollegiets utvikling av møteverktøy / voteringsverktøy inntil en 
ramme av 300’000,- under forutsetning av at tjenesten gjøres tilgjengelig for alle frivillige 
studentorganisasjoner i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og med en tydelig plan på langsiktig 
drift. 
Votering: falt 
 
Tillegg til organisasjonskollegiet sitt forslag:  
Fra: 
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Å støtte Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte et digitalt 
stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner.   
Til 
Å støtte Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte et digitalt 
stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner. Dersom fase 1 av 3 i 
prosjektet overstiger estimert arbeidsmengde for fasen med mer enn 60 % legges saken 
frem for ny behandling i Velferdstinget."  
Votering: falt  
  
Forslag 2: 
Endringsforslag fra Aslak - Ny innstilling: 
Velferdstinget støtter Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte 
et digitalt stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner. Dersom fase 
1 av 3 i prosjektet overstiger estimert arbeidsmengde for fasen med mer enn 60 % legges 
saken frem for ny behandling i Velferdstinget. 
Velferdstinget ønsker også at Organisasjonskollegiet fortsetter arbeidet med å søke andre 
kilder til prosjektstøtte, for å senke risiko for involverte parter. 
Votering: vedtatt 
  
 
 

Eventuelt 

• Kristian orienterer fra Kulturstyret 

• Svein-Erik snakker om LM-NSO 

• Michael orienterer om status utredning AUs oppbygging, revidering av avtalen med 
Huset, IME prosjektet og En Psykt Vanlig Uke. 

Møteevaluering 

Runde rundt bordet. 

 

Vedtak 

VT-sak08/21 - Suppleringsvalg til kontrollkomiteen 

Stine og Annette er valgt inn til Kontrollkomiteen 

 
VT-sak09/21 - Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit 

 

Tall i hele tusen  Tilføres  Kommentar  
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Fond for Spesielle 
velferdstiltak  

31,51% Utvider sponsorpotten fra 
1,5 millioner til 2,5 
millioner, der økningen 
skal fordeles 1 750 000 kr 
til vår og 750 000 kr til 
høsten. Videre settes det 
av 2,5 millioner som skal 
brukes kortsiktig (1-2 år) 
for å imøtekomme 
følgende vedtak i VT: «Vi 
vet at studenter har slitt 
ekstra mye med både 
ensomhet og fallende 
psykisk helse spesielt 
grunnet 
koronasituasjonen. Det vil 
etter stor sannsynlighet 
være et ekstra stort 
behov enn normalen for 
tiltak mot psykisk uhelse 
under og etter 
pandemien. 
Velferdstinget ønsker 
derfor at tiltak for å bedre 
studentenes psykiske 
helse skal prioriteres.» 

Reguleringsfond 
semesteravgift  

25,40%   

Nybygg Samfundet      

Fond for idrettsformål  -32,69%   

Fond for 
utbyggingsformål  

75,78% Tar 22,06% prosent fra 
Sits forslag over til Fond 
for spesielle velferdstiltak.  

Fond for utviklingsformål 
Sit  

    

Total:  100%   
  

 
AU får redaksjonell fullmakt. 
 

 
VT-sak10/21 - Resolusjon om disponering av Sit sine arealer  

Velferdstinget vedtar at Sit skal gjøre en utredning av hvilke arealer de i dag har som 
kan benyttes til ulike former for studentaktivitet, lager (til foreninger) osv. 
Velferdstinget vil legge vekt på at man skal se potensialer og ikke bare problemer i 
denne kartleggingen.  
 
Velferdstinget ønsker også at det skal startes en prosess for å se på hvordan arealer 
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Sit disponerer skal fordeles, og hvordan man kommuniserer ut til frivilligheten hvilke 
tilbud man har innenfor bruk av arealer. Velferdstinget tenker dette kan sees i 
sammenheng med DigiSit-prosjektet og at en form for utleie/tildeling av lokaler kunne 
være en funksjon i den nye digitale plattformen (på sikt). 
 

 
VT-sak11/21 - Styrkning av det psykososiale helsetilbudet i Gjøvik og Ålesund 

Velferdstinget vedtar å øke semesteravgiften med 8 kroner, fra 592 kroner til 600 
kroner. Økningen på 8 kroner er øremerket Sits psykososiale helsetjeneste og skal 
gå til å øke stillingsprosenter i Gjøvik og Ålesund, samt styrke de digitale 
samtaletilbudene som skal være tilgjengelige for alle Sits studenter. Videre mener 
Velferdstinget at arbeidet med å lage en felles veileder er viktig for å sikre at 
studentene våre skal oppleve et likeverdig tilbud. 
 
Velferdstinget vil samtidig rette sterk kritikk mot Sit for hvordan de kommuniserer 
ulikt til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim om psykologtilbudet på sine 
nettsider. Sit har et ansvar med å gi alle studenter den informasjonen de trenger, 
ikke bare studentene i Trondheim. 
 

 
VT-sak12/21 - Livssynsorganisasjoner på campus 

Arbeidsutvalget tar med seg momentene fra diskusjonen i det videre arbeidet med 
livssynsorganisasjoner på campus. 
 

 
VT-sak13/21 - Finansiering av stemmesystem 

 

Velferdstinget støtter Organisasjonskollegiet med inntil 400 000 NOK for å utvikle og drifte 
et digitalt stemmesystem som er åpent og gratis for alle studentorganisasjoner. Dersom fase 
1 av 3 i prosjektet overstiger estimert arbeidsmengde for fasen med mer enn 60 % legges 
saken frem for ny behandling i Velferdstinget. 
Velferdstinget ønsker også at Organisasjonskollegiet fortsetter arbeidet med å søke andre 
kilder til prosjektstøtte, for å senke risiko for involverte parter. 

 

 

 

Avsluttes 20:30 
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Kenneth Stange/s/                                                       Ida Ingebrigtsen/s/ 
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