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2061  Konstituering 

2061.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2061.2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

Referatene legges ut på vår hjemmeside (http://www.studentdemokratiet.no) en uke etter 1 
hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til 2 
Studenttingskontoret, rom U121 i Urbygningen.  3 
 4 

2061.3 Oppnevnelse av tellekorps 5 

 6 

  1.  7 

 8 

  2.  9 

 10 

  3.  11 

2062  Orienteringssaker 12 

2062.1 Referatsaker 13 

 14 

Referatene skal offentliggjøres innen kl. 12.00 torsdag før Studentting. 15 

Referatene sendes ut på mail til studenttingsrepresentantene. Kopi av referatene vil bli skrevet 16 

ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende 17 

Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. 18 

De som har referatplikt til Studentting er: 19 

- Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) 20 

- Universitetsstyret (US) 21 

- Studieutvalget (SU) 22 

- Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) 23 

- Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)  24 

- International Student Union (ISU) 25 

- Forskningsutvalget (FU) 26 

- Læringsmiljøutvalget (LMU) 27 

- Erasmus Student Network (ESN) 28 

 29 

  30 

http://www.studentdemokratiet.no/
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2062.2 Årsrapport fra Studenttingets Arbeidsutvalg, Universitetets 31 

Forskningsutvalg, Universitetets Studieutvalg og Kontrollkomiteen 32 

Saksforbereder: Arbeidsutvalget 33 
 34 
Hensikt: 35 
Studenttinget orienteres om saker Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen, NMBUs 36 
forskningsutvalg og studieutvalg har jobbet med i 2020. 37 
 38 
Bakgrunn: 39 
I ramme for arbeidsår til Studentdemokratiet står det at Årsrapportene fra Arbeidsutvalget, 40 
NMBUs forskningsutvalg, studieutvalg, og kontrollkomiteen skal godkjennes på Studentting 6. I 41 
henhold til ramme for arbeidsår legges rapportene ut på Canvas innen kl. 12.00 torsdag før 42 
studentting. 43 
 44 
 45 
 46 

2062.3 Orientering om Studentvalget 47 

Saksforbereder: Arbeidsutvalget 48 
 49 

Hensikt:  50 
Orientere om studentvalget høsten 2020. 51 
 52 
Bakgrunn: 53 
På høsten velges mannlige representanter til universitetsstyret og fakultetsstyret. 54 
Fakultetsstyret er fakultetenes øverste organ. Det skal velges to faste og to vararepresentanter 55 
til hvert fakultet. Universitetsstyret er NMBU sitt øverste organ. Det skal her velges en fast og 56 
en vararepresentant. 57 
 58 
Kandidatene velges ved elektronisk urnevalg. 59 
 60 
Representantene tiltrer 01.01.2020, og sitter i et år.  61 
 62 
Studentvalget vil være åpent fra 09.-16. november.  63 
 64 
Det åpnes opp for at kandidater til Universitetsstyret presenterer seg for Studentting.  65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 

2062.4 Orientering om saken om helsestasjonen 72 
Saksforbereder: Arbeidsutvalget 73 

 74 
Hensikt:  75 
Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås er et viktig tilbud for studentene ved NMBU, og 76 
avtalen om helsestasjonen skal nå reforhandles. Det er derfor en orientering for å oppdatere 77 
Studentting om situasjonen i dag. 78 
 79 
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Bakgrunn: 80 
Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås er et topartssamarbeid mellom Ås kommune og 81 
SiÅs. I tillegg er NMBU inne med midler som går gjennom SiÅs. Ås kommune er i økonomisk 82 
krise, og er nødt til å gjøre en del kutt i flere enheter. En av mange ting de vurderer, er å kutte i 83 
støtten til helsestasjonen. Kommunen har derfor sagt opp avtalen, og har bestemt at det skal 84 
settes ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan avtalen har fungert slik den har 85 
vært, og hvilke behov brukergruppene har fremover. Forslaget som arbeidsgruppen kommer 86 
med, tas med i reforhandlingene. 87 
 88 
Det er lovpålagt at kommunen skal ha helsetilbud for sine innbyggere. Samskipnaden har også 89 
et ansvar for å tilby helsetilbud til sine studenter. Dette betyr at vi kommer til å ha et 90 
helsetilbud også fremover. Det som er usikkert, er hvordan det nye tilbudet kommer til å se ut, 91 
og hva det kommer til å omfatte. Per nå har vi troen på at ting kommer til å ordne seg, og at vi 92 
kommer til å få et godt tilbud, også videre. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger 93 
etter fakkeltoget og synligheten i forbindelse med saken, fra flere kommunepolitikere. Det har 94 
vært viktig å legge press på politikerne og sette saken på agendaen.  95 
 96 
 97 
 98 
 99 

2063  Vedtakssaker 100 

2063.1  Vedta resolusjon: Gjør SiÅs mer demokratisk! 101 

Saksforbereder: Magnus Flåten Nickelsen 102 
 103 
Vedlegg: 1 Resolusjon: Gjør SiÅs mer demokratisk! 104 
 105 
Hensikt:  106 
Vedta resolusjon Gjør SiÅs mer demokratisk 107 
 108 
Bakgrunn: 109 
Hentet fra resolusjonen:  110 
«Mange studenter er i dag ikke klar over hvordan SiÅs fungerer og hvilken innflytelse man som 111 
student har på hvordan SiÅs skal styres. Faktisk fremstår studentsamskipnaden for mange som 112 
en vanlig privat bedrift og at vi som studenter er kunder. Dette synes vi er uholdbart. 113 
Studentsamskipnader er ikke vanlige bedrifter, men heller velferdsorganisasjoner for 114 
studentene på Norges universiteter. SiÅs selv skriver på deres nettsider at studenten skal være 115 
i sentrum for deres virksomhet og at de legger spesielt vekt på studentmedvirkning.» 116 
 117 
Forslagsstillers forslag til vedtak:  118 

 Studenttinget ønsker at SiÅs går over til en demokratisk modell hvor alle 119 

semesterregistrerte studenter har stemmerett. 120 

 Studenttinget vil at SiÅs skal be om lovendring nasjonalt slik at 121 

Studentsamskipnaden i Ås spesielt, men også Studentsamskipnader generelt, skal 122 

ledes av generalforsamlinger, slik at alle semesterregistrerte studenter faktisk har 123 

innflytelse på beslutningene som tas i SiÅs. 124 

 Studenttinget vil jobbe for å gjøre SiÅs sitt arbeid og styrets avgjørelser blir mer 125 

transparent for studentene og at studentene får mer medvirkning i driften av SiÅs 126 
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 127 
AUs innstilling: 128 

 Studentting vedtar ikke resolusjonen.  129 

 Studenttinget ønsker at SiÅs i større grad skal fokusere på åpenhet og transparenthet. 130 

 Studenttinget vil støtte SiÅs i sitt arbeid for at styrets avgjørelser blir mer transparente 131 

for studentene og vise frem studentenes medvirkning i driften av SiÅs.   132 

 133 
 134 
 135 

2063.2 Vedta Studentdemokratiets budsjett for 2021 136 

  Saksforbereder: Arbeidsutvalget 137 
 138 
Vedlegg: 139 
2 Forslag til budsjett for 2021 140 
3 Regnskap 2019 og foreløpig resultatrapport 2020 141 
 142 
Hensikt: 143 
Vedta budsjett for studentdemokratiet for 2021. 144 
 145 
Bakgrunn: 146 
Budsjettet baserer seg mye på fjorårets budsjett som ble vedtatt på ST6 i 2019 og revidert på 147 
ST1 2020. Hovedlinjene er stort sett like som tidligere, men det er gjort noen endringer. Dette 148 
er endringer av navn på konti, for at disse skal stemme overens med revisor i SiÅs som fører 149 
regnskapet vårt. Dersom det er spørsmål ta gjerne kontakt på forhånd og send en mail til Tuva 150 
Lund, leder av Studenttinget på leder.au@nmbu.no. 151 
 152 
Generelt har Studenttinget brukt lite penger i året som har vært. Dette har i stor grad direkte 153 
sammenheng med koronasituasjonen. Også Studenttinget var nødt til å avlyse arrangementer, 154 
og digital representasjon har kostet oss mindre midler enn fysisk. Samtidig har det, ettersom 155 
ting har åpnet opp igjen, vært viktig for oss med fysiske arrangementer. Dette har vært mer 156 
kostbart for oss enn tidligere, da vi har hatt behov for smittevernsutstyr, og har bestilt dyrere 157 
mat da «dagens» fra SiÅs (som vi tidligere har brukt blant annet til Studentting) ikke har vært 158 
tilgjengelig. 159 
 160 
På bakgrunn av den kontinuerlige veksten i studenttall, og medlemskontingenten til NSO på 161 
32kr per student per studieår er det å anta at NSOkontingenten vil øke med rundt 20 000. 162 
Disse vil uansett ikke påvirke balansen i budsjettet, da dette inn direkte kommer inn fra 163 
semesteravgiften. 164 
 165 
Vi har foreslått å øke posten organisasjonsutgifter med 5 000kr. Dette er fordi kontoen med 166 
driftsutgifter ikke lenger finnes, og er lagt under organisasjonsutgifter.  167 
 168 
Vi ønsker også at Kurs, utdanning og opplæring posten forblir høy. I handlingsplanen ønsker vi 169 
å fortsette å arrangere høst og vårkonferanse med studenttinget. Vi ønsker også å ha jevnlige 170 
opplæringsseminarer i etterkant av valg til ulike verv og stillinger. 2020 har ikke vært et 171 
normalår, og vi ønsker å ha mulighet til å gjennomføre mer av dette året som kommer. 172 
 173 
Velferdsmidler ønsker vi å sette på 500 000kr slik at det er mye disponible midler spesielt da 174 
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det kan bli behov i samlokaliseringsprosessen. Disse kan også brukes på inkluderingstiltak, 175 
men fordi inkluderingsmidler er en egen post vi får av NMBU kan det ikke plasseres der. Vi 176 
jobber kontinuerlig med at disse midlene skal være så tilgjengelig som mulig for alle, og ønsker 177 
i løpet av 2021 å se på alternativt reglement og fordeling av velferdsmidlene. 178 
 179 
 180 
Forslag til vedtak: 181 
Studentting vedtar budsjettforslaget for 2021 som ligger i vedlegg 2. 182 
 183 
 184 
 185 
 186 
 187 

2063.3 Vedta Langtidsstrategi for Studentdemokratiet 2021 - 2023  188 

Saksforbereder: Arbeidsutvalget 189 
Vedlegg:  190 

4 Langtidsstrategi 2017-2020 191 

5 Foreslått Langtidsstrategi 2021 – 2023 192 

 193 

Hensikt: 194 

Vedta Langtidsstrategi for Studentdemokratiet for 2021 - 2023. 195 

 196 

Bakgrunn: 197 

Hvert 3 år skal Langtidsstrategien til Studentdemokratiet revideres. Her skal de overordnede 198 

målene stå, og denne planen skal støttes opp av Handlingsplanen for Studentdemokratiet som 199 

er en årlig plan med mer konkrete tiltak.  Langtidsstrategien skal tas opp på årets 200 

høstkonferanse og innspill derfra vil også komme på Studentting 6.  201 

 202 

Forslag til vedtak: 203 

Studenttinget vedtar Langtidsstrategien slik den fremstår i vedlegg 5, inkludert eventuelle 204 

endringer kommet frem etter høstkonferansen. 205 

 206 

 207 

 208 

 209 

 210 

2063.4  Vedta Handlingsplan for Studentdemokratiet 2021 211 

Saksforbereder: Arbeidsutvalget 212 



 

9 
 

 213 
Vedlegg:  214 
6 Handlingsplan for Studentdemokratiet ved NMBU 2020 215 
7 Foreslått handlingsplan for Studentdemokratiet ved NMBU 2021 216 
 217 
Hensikt: 218 
Vedta Handlingsplan for det kommende kalenderåret 2021.  219 
 220 
Bakgrunn:  221 
Vedlagt er Arbeidsutvalgets forslag til handlingsplan 2021 for studentdemokratiet. 222 
Handlingsplanen vedtas av Studentting og sier hva det er ønskelig at organisasjonen 223 
prioriterer å gjøre det kommende året. Det legges til grunn at det hele tiden gjøres fortløpende 224 
vurderinger og det er forståelse for at både behov kan endres og at uforutsette ting kan oppstå. 225 
I tillegg til tiltakene i handlingsplanen må det sikres daglig drift av studentdemokratiet. I 226 
årsrapporten til Arbeidsutvalget skal det kommenteres de ulike punktene i handlingsplanen 227 
slik at studentting er orientert om hvor prosessen er og hvilke vurderinger som er gjort. 228 
Handlingsplanen skal ikke inneholde politikk, men tiltak for å få gjennomslag for 229 
Studenttingets politikk. Handlingsplanen er knyttet opp mot langtidsstrategien som gjelder fra 230 
2021-2023. 231 
 232 
Forslag til vedtak: Studentting vedtar Handlingsplanen for 2021 slik presentert i vedlegg 7. 233 
 234 
 235 
 236 
 237 
 238 
 239 

2063.5 Vedta Instruks for faddergeneral 240 

Saksforbereder: Arbeidsutvalget 241 
 242 
Vedlegg 8 Instruks for faddergeneral 243 
 244 
Hensikt:  245 
Vedta en stillingsinstruks til Faddergeneralen. 246 
 247 
Bakgrunn:  248 
Faddergeneralen har per nå ingen vedtatt stillingsinstruks. En vedtatt stillingsinstruks er 249 
ønskelig slik at faddergeneraler som stiller til valg vet hvilke arbeidsoppgaver vervet innehar, 250 
og slik at der er en felles forståelse av hvilke oppgaver Faddergeneralen skal utføre. 251 
Stillingsinstruksen var en diskusjonssak på ST5, og man har tatt momentene som ble diskutert 252 
til vurdering i instruksen som nå skal behandles. 253 
 254 
Forslag til vedtak: 255 
Studentting vedtar instruks for faddergeneral slik fremstilt i vedlegg 8 256 
 257 
 258 

2063.6   Vedta læringsmiljøpolitiske dokumentet: Studentenes læringsmiljø 259 

Saksforbereder: Arbeidsutvalget 260 
 261 
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Vedlegg: 9 Studentenes læringsmiljø  262 
 263 
Hensikt: 264 
Vedta det læringsmiljøpolitiske dokumentet, Studentenes læringsmiljø. 265 
 266 
Bakgrunn: 267 
I handlingsplanen for 2020 vedtatt av Studentting står det «3.8 Lage en plan og starte arbeidet 268 
for at Studentting skal få etablert politiske dokumenter eller plattformer innen områder det er 269 
behov for politikk på». 270 
Politiske dokumenter skal behandles på to studentting, men denne gangen blir den behandlet 271 
som en vedtakssak for andre gang. Det læringsmiljøpolitiske dokumentet ble diskutert på 272 
studentting fire, og det behandlet som en vedtakssak på studentting fem, hvor Studentting 273 
vedtok å ta opp saken enda en gang og behandle den som en vedtakssak på studentting seks. 274 
Arbeidsutvalget satt derfor ned en arbeidsgruppe og hvert fakultet fikk spørsmål om å sitte i 275 
denne. Representert var BIOVIT, KBM, LANDSAM, MINA og REALTEK. Arbeidsgruppa kom med 276 
innspill til AU på dokumentet, som AU nå innstiller på. 277 
Dokumentet gjelder i 5 år, så innholdet skal være tidløst nok til å stå framover i tid. Det er et 278 
ønske om at dokumentet skal kunne være speilende for hele studentmassen uavhengig av 279 
studieprogram. 280 
 281 
Forslag til vedtak:  282 
Studenttinget vedtar Studentenes læringsmiljø for Studenttinget ved NMBU som presentert i 283 
vedlegg 9. 284 
 285 
 286 
 287 
 288 

2064  Valg og oppnevninger 289 

2064.1 Valg av Faddergeneral 290 

Saksforbereder: Valgnemnda 291 

 292 
Hensikt: 293 
Velge en Faddergeneral for 2020/2021. Vervet har ett års varighet med øyeblikkelig 294 
tiltredelse. 295 
 296 
Bakgrunn: 297 
Faddergeneralen har hovedansvaret for organisering av fadderuken på våren og høsten 2021, 298 
og skal fungere som et bindeledd mellom faddersjefer og NMBU. Som Faddergeneral får man et 299 
godt innblikk i livet på Campus. Man bør kunne stå foran store folkemengder, jobbe 300 
kontinuerlig og selvstendig gjennom året. Det er en stor fordel å ha deltatt i fadderuker før, 301 
som aktiv student, fadder eller Faddersjef. Faddergeneralen skaper trivsel, et inkluderende 302 
miljø på NMBU, og er en nøkkelperson for informasjonsflyten rettet mot nye studenter. 303 
Faddergeneralen leder fadderstyret, der faddersjefer, NMBU, Arbeidsutvalget og Samfunnet er 304 
representert. 305 
 306 
 307 
Kandidater: 308 
 309 
 310 
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2064.2 Valg av leder for kontrollkomiteen 311 

Saksforbereder: Valgnemnda 312 

 313 

Vedlegg 10: Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 314 

 315 
Hensikt: 316 
Velge en leder for kontrollkomiteen. 317 
 318 
Bakgrunn: 319 
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer som velges to ganger i året; en leder på 320 

Studentting 6 og de to øvrige medlemmene på Studentting 3. Vervet i Kontrollkomiteen har en 321 

virkeperiode på 1 år. Komiteen har møteplikt på Studentting, og minst to fra komiteen må 322 

møte. Minst et medlem av komiteen skal være med i tellekorpset. Kontrollkomiteen skal være 323 

representert med minst ett (1) medlem på studentrådsmiddagene. 324 

Det skal foretas overlappsmøte(r) mellom av- og påtroppende leder før neste studentting etter 325 
at ny leder er valgt (altså før konstituerende studentting). Møtet skal omhandle praksisen i 326 
komiteen, samt en orientering om aktuelle saker. 327 
 328 
Som medlem av kontrollkomiteen kan man ikke inneha følgende verv/være medlem av: 329 

 Arbeidsutvalget (AU)  330 

 Studenttinget (representanter og ordstyrere)  331 

 Universitetsstyret  332 

 Valgnemnda  333 

 Leder i SiÅs 334 

 335 
Kandidater: 336 
 337 
 338 
 339 
 340 
 341 
 342 
 343 
 344 
 345 
 346 
 347 
 348 
 349 

2064.3 Valg av delegater til NSO 350 

Saksforbereder: Valgnemnda 351 
 352 
Hensikt:  353 
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Velge 4 delegater med vara som kan representere NMBU under Norsk Studentorganisasjon sitt 354 
landsmøte 22.04 – 25.04.2021. 355 
 356 
Bakgrunn:  357 
Norsk Studentorganisasjon avholder sitt landsmøte den 22-25. april 2021. Her har en mulighet 358 
til å engasjere seg i den nasjonale studentbevegelsen og ta del i et viktig arbeid som gjøres for å 359 
fremme om lag 230 000 studenters interesser nasjonalt.  360 
 361 
Landsmøtet er NSOs øverste organ. Her tas de største og viktigste beslutningene i 362 
organisasjonen. De tar for seg vedtekter, handlingsplan, regnskap, budsjett, rapporter og 363 
orienteringer, valg av arbeidsutvalg, sentralstyre og nye komitémedlemmer osv. Landsmøtet 364 
arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO. 365 
Landsmøtet er et stort møte med opp mot 350 deltakere.  366 
Det forventes av deg som delegat at du deltar på formøter på Ås i forbindelse med landsmøtet 367 
der sakslisten diskuteres. LM-delegatene får reise og opphold for landsmøte dekket. 368 
 369 
 370 
Kandidater: 371 
 372 
 373 

2065   Eventuelt 374 

 375 
 376 

2066  Møteevaluering 377 

 378 
  379 
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2067 Vedlegg 380 

2067.1  Vedlegg 1 Resolusjon Gjør SiÅs mer demokratisk 381 

 382 
Resolusjon: Gjør SiÅs mer demokratisk 383 
 384 
Mange studenter er i dag ikke klar over hvordan SiÅs fungerer og hvilken innflytelse man som 385 
student har på hvordan SiÅs skal styres. Faktisk fremstår studentsamskipnaden for mange som 386 
en vanlig privat bedrift og at vi som studenter er kunder. Dette synes vi er uholdbart. 387 
Studentsamskipnader er ikke vanlige bedrifter, men heller velferdsorganisasjoner for 388 
studentene på Norges universiteter. SiÅs selv skriver på deres nettsider at studenten skal være 389 
i sentrum for deres virksomhet og at de legger spesielt vekt på studentmedvirkning. Dette 390 
mener vi ikke stemmer slik som studentsamskipnaden driftes i dag. 391 
 392 
Det er mange viktige beslutninger som blir tatt av styret til SiÅs som angår alle studenter, men 393 
aldri når ut til de fleste studenter. Det gjelder spørsmål om hvordan husleia skal bestemmes, 394 
når boliger burde bli renovert - altså hva som burde være standard, hva daglig leder og andre 395 
ansatte skal tjene og hvor mye honorar styremedlemmene burde ha. I tillegg er det flere 396 
studenter som er kritiske til den måten kantinene og kaffeteriane blir driftet på, hvor mange 397 
hadde ønsket et billigere mattilbud framfor flotte og varierte buffeter. Og hvorfor skal f.eks. 398 
kaffe koste mer i Hjerterommet enn i andre kafeer, når de alle driftes av SiÅs? Hvordan ønsker 399 
vi at Boksmia skal driftes? Hadde det ikke vært spennende om vi kunne fått til en bruktbu der 400 
også? Slike beslutninger burde alle studer få ha medvirkning på. Det er tross alt studentene 401 
som skal være i sentrum og som SiÅs er til for. Vi tenker at studenter ofte vet best hva vi har 402 
behov for. Av den grunn ønsker vi at Studenttinget skal jobbe med å gjøre SiÅs mer 403 
demokratisk. 404 
 405 
For å få SiÅs mer demokratisk kunne man sett på andre modeller å få SiÅs til å representere 406 
studentenes interesser framfor kun å forankre representasjonen i en stemme hvert andre år, 407 
slik det fremstår å være i dag. For eksempel kunne man forsøkt på å styre SiÅs mer som 408 
Samfunnet og ha en generalforsamling hvert år hvor alle semesterregistrerte studenter hadde 409 
tale- og stemmerett for alle viktige avgjørelser. En annen modell kunne vært å arrangere 410 
folkemøter hvert år hvor styrerepresentantene i SiÅs informerer alle semesterregistrerte 411 
studenter om viktige avgjørelser og får innspill fra studentene de skal representere uten å 412 
være formelt bundet til å ta en viss avgjørelse. Uansett er det viktig at Studenttinget tar en 413 
aktiv rolle i å få mer studentmedvirkning i SiÅs, for det er tross alt studenttinget som er 414 
studentenes øverste demokratiske organ på NMBU. 415 
 416 
Forslagsstillers forslag til vedtak (kan stemmes enkeltvis ved uenighet): 417 

 Studenttinget ønsker at SiÅs går over til en demokratisk modell hvor alle 418 

semesterregistrerte studenter har stemmerett. 419 

 Studenttinget vil at SiÅs skal be om lovendring nasjonalt slik at 420 

Studentsamskipnaden i Ås spesielt, men også Studentsamskipnader generelt, skal 421 

ledes av generalforsamlinger, slik at alle semesterregistrerte studenter faktisk har 422 

innflytelse på beslutningene som tas i SiÅs. 423 

 Studenttinget vil jobbe for å gjøre SiÅs sitt arbeid og styrets avgjørelser blir mer 424 

transparent for studentene og at studentene får mer medvirkning i driften av SiÅs 425 

 426 
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2067.2  Vedlegg 2 Foreslått budsjett for 2021 427 

 428 
  429 

Budsjettforslag 2021
Studenttinget B-2021 B-2020 B-2019

Refusjoner -                               

Frifond NSO 50 000             

Tilskudd NMBU 1 840 000      1 590 000              1 370 000       basert på årets regnskap

Inkluderingsmidler 250 000         250 000                 250 000          

Semesteravgift 920 000         920 000                 920 000          

SUM INNTEKTER 3 010 000      2 760 000              2 590 000       

Lønn 1 142 000      1 142 000              1 105 000       

Arb.giveravg. 163 000         163 000                 158 000          

Personalforsikringer 16 000           16 000                   14 000             

SUM PERSONALKOSTN. 1 321 000      1 321 000              1 277 000       

Kurs, utdanning, opplæring, 6710 190 000         190 000                 140 000          

Honorarer+Oversettelse, 5330 27 000           27 000                   27 000             

Kontorhold, 6801 15 000           15 000                   6 000               

NY konto: Reise, 7140 (alt av reiser) 44 000           endret fra konto 7350 Møter, reise representasjon

Telefon/porto, 6901/6940 500               500                         1 000               

Markedsføring mv, 7300 40 000           40 000                   35 000             

NY konto: Møter 7351 24 000           Møter (7351) 24 000        endret fra reise NMBU

NSO kontingent, Campus Ås 330 000         310 000                 290 000          

Studenttingsmøter, 7530 27 000           27 000                   27 000             

Organisasjonsutgifter, 6821 25 000           20 000                   10 000             Org utg (6821) 25000  inkluderer nå  diverse

SUM ANDRE DR.KOSTN. 722 500         629 500                 536 000           driftsutgifter kun bruke (6821), fjerne konto 7700

Velferdsmidler, Campus Ås 500 000         500 000                 469 000          

Inkluderingsmidler, NMBU 195 000         195 000                 195 000          

Felles campustiltak

ESN NMBU 15 000 15 000                   15000

ISU NMBU 25 000           25 000                   25 000             

SUM KULT/SOS TILTAK 735 000         735 000                 704 000          

SUM DRIFTSKOSTNADER 2 778 500      2 685 500              2 517 000       

ÅRSRESULTAT 231 500         74 500                   73 000             

Øremerkede midler
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2067.3  Vedlegg 3 Regnskap 2019 og hittil i år 2020 430 

 431 
 432 

Regnskap

Studenttinget
R - 2020* R - 2019 R-2018

Refusjoner div inntekter

Frifond NSO 42 951                 

Tilskudd NMBU 1 840 000 1 614 000 1 614 000            

Inkluderingsmidler 250 000 250 000 250 000               

Semesteravgift 766 667 920 000 920 000               

SUM INNTEKTER 2 856 667 2 784 000 2 826 951            

Lønn 859 252 915 504 1 084 542            

Arb.giveravg. 121 256 117 464 163 166               

Personalforsikringer 15 420 8 811 8 840                    

SUM PERSONALKOSTN. 995 928 1 041 779 1 256 548            

Kurs, utdanning, opplæring, 6710 80 388 99 619 57 696                 

Honorarer+Oversettelse, 5330 1 955 5 330 7 245                    

Kontorhold, 6801 6 076 2 785 2 834                    

Reiser, 7140 9 386

Diverse driftsutgifter, 7700 1 567

Telefon/porto, 6901/6940 592 23

Markedsføring mv, 7300 11 490 14 623 17 966                 

Møter, reiser, repr., 7350 6 654 16 667 37 653                 

NSO kontingent, Campus Ås 143 072 288 192 280 832               

Studenttingsmøter, 7530 7 190 11 944 13 775                 

Campus Transport, 7532 7 493 6 192 13 629                 

Fadderuka ** 10 810 23 933                 

Grillfestkonto ** 9 713 9 011                    

Organisasjonsutgifter, 6821 5 968 7 000                    

SUM ANDRE DR.KOSTN. 280 264 467 465 471 574               

Velferdsmidler, Campus Ås 399 519 392 251 345 744               

Inkluderingsmidler, NMBU 108 289 195 638 148 142               

Felles campustiltak

ESN NMBU 15 000

ISU NMBU

SUM KULT/SOS TILTAK 522 808 587 889 493 886               

SUM DRIFTSKOSTNADER 2 222 008            

ÅRSRESULTAT 604 943               

* hittill i år 

** ikke brukt pga corona
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2067.4  Vedlegg 4 Langtidsstrategi 2017 - 2020 433 

Tema Hovedmål 

1. Studiekvalitet 1.1 Digitalisering 
- Jobbe for at undervisere bruker riktige vurderingsformer i 

sammenheng med de fagene de underviser i.  

1.2 Læringsmiljø på universitet:  
 

- Sikre ett trygt psykisk og fysisk læringsmiljø for alle studenter 

ved NMBU 

- Jobbe for at campus er universelt utformet 

1.3 Undervisningskvalitet  
- Jobbe for standardisering av emneevaluering 

- Relevant undervisning  

- Pedagogisk merittering  

1.4 Sikre i samarbeid med NMBU at kvalitetsmeldingen fra 
Kunnskapsdepartementet følges opp.  

2. Studentvelferd 2.1. Arbeide for å få bedre helsetilbud på Campus Ås. 
- En 100% psykologstilling på Ås helsestasjon  

- Jobber for å få et bedre fast lege tilbud.  

- Jobber for bedre tannlegg tilbud for studentene.  

2.2 Flere togavganger i timen.  
- Rettet mot Østfold. 

- Jobbe for at regionstoget stopper på Ås.  

2.3 Sørge for enn trygg og sikker forflytning av Veterinær miljø til Ås 
2.4 Sikre en god integrering av veterinærene på Ås og jobbet for å 
skape fellesskapsfølelse 
2.5 Samarbeidet tett med SiÅs og studenten i SiÅs styret for å sikre 
bedre velferd til studentene. 

3. 
Studentdemokratiet 

3.1. Studenttingets Arbeidsutvalg skal jobbe mer aktivt mot NSO, og 
på et nasjonalt plan.  
3.2 Fortsette det gode samarbeidet med andre styrer på Ås og 
Adamstuen 
3.3 Etterstrebe god markedsføring og av Studentdemokratiet og 
informasjonsflyt.  
3.4 Jobbe for å få på plass en kursgruppe som organisasjonen kan 
benytte seg av, samt sikre gode rutiner for overlapp og kontinuitet.  
3.5 Autonomi i studentrådene, selvstendige enheter 
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 434 
 435 
  436 

4.Miljø  
 
 
 
 

4.1 Sikre at det er et godt tilbud for sykkel og gode gangveier i Ås, 
spesielt mellom Ås sentrum og Campus.   
4.2 Jobbe for at NMBU ivaretar uteområdene på Campus, og sikrer det 
biologiske mangfoldet. 

5. 
Internasjonalisering  

5.1 Bidra til et tettere samarbeid med SIT (Studentenes 
informasjonstorg) for å få flere studenter til å reise på utveksling.  
5.2 Etterstrebe for et inkluderende miljø for norske og internasjonale 
studenter på NMBU 
5.3 Sikre god kvalitet på norskkurs som blir gitt til internasjonale 
studenter 

6. NMBU  
 

6.1 Jobber for å møte samfunnets behov og bidra til at NMBU skal 
være framtidsrettet universitet.  
6.2 Jobbe for å styrke borgerperspektivet ved NMBU 
6.3 Samarbeidet med NMBU for å utvikle alumni nettverket  
6.4 Tettere samarbeid med Ås kommune og fylkes kommune 

- Representant på de offentlige møtene til Ås kommune fra 

Studentdemokratiet ved NMBU  
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2067.5  Vedlegg 5 Foreslått Langtidsstrategi 2021 - 2023 437 

 438 

Langtidsstrategi 2021-2023 439 

        Vedtatt på ST x xx.xx.xxxx 440 

Dette er langtidsstrategien til studentdemokratiet. Den er vedtatt av Studentting og sier noe 441 
om hvilke mål studentdemokratiet har satt seg, og kommer til å jobbe mot de kommende 442 
årene. Det legges til grunn at det hele tiden gjøres fortløpende vurderinger og det er forståelse 443 
for at både behov kan endres og at uforutsette ting kan oppstå. Den inneholder vide 444 
formuleringer av store mål. Til daglig brukes Handlingsplanen, som inneholder konkrete mål 445 
for hvordan studentdemokratiet skal jobbe.  446 

 447 

Miljø 448 

NMBU skal være det naturlige universitet for bærekraft, og skal være en pådriver lokalt, nasjonalt 449 
og internasjonalt for fortgang i det grønne skiftet. Som universitet skal NMBU undervise 450 
studenter til å tenke tverrfaglig. Studenter skal gå ut fra universitetet med konkrete verktøy til å 451 
morgendagens komplekse utfordringer, innenfor samtlige utdanningsløp. Studenter skal 452 
inkluderes i framtidsrettet forskning. Universitetet skal bidra til verdenssamfunnet med kunnskap 453 
om en bærekraftig verden. Campus og områder der studenter og ansatte ferdes skal være 454 
tilrettelagt for en helhetlig bærekraftig livsstil og tankegang. Det skal være lett å ferdes 455 
miljøvennlig på, til og fra NMBU. Forskningen ved NMBU skal skje i tråd med bærekraftsmålene 456 
til FN. 457 

 Det skal jobbes for og sikres at NMBU er et framtidsrettet bærekraftsuniversitet, som 458 
tilrettelegger for bærekraft i praksis. 459 

Internasjonalisering 460 

NMBU skal fortsette å være et internasjonalt universitet, som tar imot en stor andel 461 
internasjonale studenter. Det er derfor viktig at det er tilrettelagt for at internasjonale studenter 462 
kan engasjere seg i Studentdemokratiet i NMBU og være representert i råd og utvalg ved 463 
universitetet. Det er også viktig å sørge for at det blir tilrettelagt for at internasjonale studenter 464 
kan inkluderes i lag, foreninger, organisasjoner og andre fritidsaktiviteter ved NMBU. Alle 465 
studenter og ansatte ved NMBU er tjent med kulturutveksling, og å legge til rette for å inkludere 466 
internasjonale studenter i større grad skal være en prioritet.  467 

 Det skal tilrettelegges for at internasjonale studenter skal inkluderes i alle aspekter i 468 
studenthverdagen. 469 

Studentlivet 470 

Det er viktig å sikre et godt læringsmiljø og en god studiehverdag for at studentene skal ha god 471 
livskvalitet. Studentene skal ha tilgang på alt de trenger i hverdagen i sitt nærmiljø. Det 472 
etterstrebes at så mange studenter som mulig har mulighet til å bo i studentboliger av ypperlig 473 
standard gjennom SiÅs, dersom de ønsker det. I tillegg skal studentdemokratiet jobbe for at 474 
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kantinene tilbyr variert og sunn kost, og studentvennlige priser. Det skal jobbes for at Eika 475 
treningssenter opprettholder dagens standard, og har et bredt tilbud som passer til alle. 476 
Helsetilbudene til studentene skal være bredt og tilpasset studenter som brukergruppe, og skal ha 477 
tid og kapasitet til å hjelpe studentene med sine helseutfordringer. 478 

Psykisk uhelse er et økende og alvorlig problem blant studenter. Det er derfor viktig å ha et økt 479 
fokus på dette, og at de som trenger hjelp får hjelp - når de trenger det. Derfor må vi ha et større 480 
og bredere forebyggende tilbud for psykisk helse. 481 

 Det skal jobbes for at studenter skal ha velferdstilbud av ypperste kvalitet, herunder 482 
gode studenthybler, treningssenter, helsetjenester og kantiner. 483 

 Det skal jobbes for et økt fokus på psykisk helse, og for et større og bredere 484 
forebyggende tilbud for psykisk helse. 485 

Studentdemokratiet 486 

Studentdemokratiet er viktig for at studentenes stemme skal bli hørt. For å sikre et godt 487 
demokrati skal alle studenter skal føle tilhørighet til Studentdemokratiet. Alle studenter skal vite 488 
hvor de kan henvende seg for å få svar på sine spørsmål, og hjelp til sine utfordringer. Tillitsvalgte 489 
studenter skal bistå med dette, fra klassenivå til sentralt nivå. Alle tillitsvalgte, på alle ledd i 490 
studentdemokratiet, skal inneha den kunnskapen om studentdemokratiet og NMBU de trenger for 491 
å veilede og hjelpe sine medstudenter. Veien fra å ha en sak til å løfte den fram i råd og utvalg skal 492 
være kort, og studenter med noe på hjertet skal bli lyttet til. Studentdemokratiet ved NMBU skal 493 
fortsette å være det universitetet med høyest oppslutning, og skal stadig etterstrebe høyere 494 
valgdeltakelse. 495 

 Det skal jobbes for aktiv deltakelse i alle ledd i Studentdemokratiet.  496 

Studiekvalitet 497 

Studiekvaliteten på NMBU skal være ypperlig. Studiene ved NMBU skal gi studenter kompetansen 498 
som kreves for en bærekraftig framtid og et arbeidsliv i endring. De fysiske 499 
undervisningsrommene skal ha god plass til studentene som skal være der. Det skal være gode 500 
læringsforhold i samtlige undervisningsrom, og universitetet skal oppleves som en trygg plass å 501 
være. Læringsressurser skal være tilgjengelige for alle studenter, og alle programmer som kreves i 502 
undervisning skal være lett tilgjengelig. Undervisningen som gis skal være variert, og samtlige 503 
undervisere skal inneha pedagogisk og didaktisk kompetanse.  504 

 Det skal jobbes kontinuerlig med at studentene får dagsaktuell, relevant utdanning som 505 
ruster for morgendagens arbeidsliv. 506 

 Det skal jobbes for at campus skal kunne romme alle studenter ved NMBU, være 507 
tilrettelagt for et mangfold av studenter og for at det skal være en attraktiv å oppholde 508 
seg på campus. 509 

 510 

Samfunnet rundt 511 

Det skal jobbes for at studentene blir en inkludert og aktiv del av lokalsamfunnet i Ås, ved at 512 
tilbudene til kommunen oppleves som attraktive for studentmassen. Det skal jobbes for at 513 
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kommunen i større grad ser på studentene som en ressurs. Åsbobla skal ivaretas, og studenter 514 
skal ha grunn til å være stolte av Ås som vertskommune. Studenttingets Arbeidsutvalg skal være i 515 
kontinuerlig dialog med kommunen, og det oppfordres også til at andre studentstyrer blir 516 
involvert når det skjer noe i kommunen. Det skal legges til rette for at studentene har mulighet til 517 
å engasjere seg i lokale og globale spørsmål, og det skal legges til rette for at studenter vil og kan 518 
stemme ved alle valg. Studentene skal oppfordres til å være aktive verdensborgere. 519 

 Det skal jobbes for at studentene kan engasjere seg i lokalsamfunnet, både gjennom lag 520 
og foreninger, men også ved å være synlige medborgere.  521 

 Det skal tilrettelegges for at studentdrevne lag og interesseorganisasjoner ved NMBU i 522 
større grad kan engasjere seg i samfunnsspørsmål. 523 

 524 
  525 



 

21 
 

2067.6  Vedlegg 6 Handlingsplan for Studentdemokratiet 2020 526 

Handlingsplan 2020  527 

 528 
Vedtatt ved Studentting 6, 11.11.2019   529 

 530 
Dette er handlingsplanen for studentdemokratiet. Den er vedtatt av Studentting og sier hva det er 531 
ønskelig at organisasjonen prioriterer å gjøre det kommende året. Det legges til grunn at det hele 532 
tiden gjøres fortløpende vurderinger og det er forståelse for at både behov kan endres og at 533 
uforutsette ting kan oppstå. I tillegg til tiltakene i handlingsplanen må det sikres daglig drift av 534 
studentdemokratiet. I årsrapporten til Arbeidsutvalget skal det kommenteres de ulike punktene i 535 
handlingsplanen slik at studentting er orientert om hvor prosessen er og hvilke vurderinger som er 536 
gjort. Handlingsplanen skal ikke inneholde politikk, men tiltak for å få gjennomslag for 537 
Studenttingets politikk.  538 
 539 
Handlingsplanen er knyttet opp mot langtidsstrategien som gjelder fra 2017-2020.  540 
 541 
1. Studiekvalitet  542 
 1.1 Arbeide for at ny emne-evaluering og bruk av emnerapporter kommuniseres godt ut til 543 
tillitsvalgte og studenter. 544 
1.2 Bidra til utforming av en felles ruspolitikk for ansatte og studenter. 545 
1.3 Bidra til utforming av ny handlingsplan for universell utforming og psykososialt studiemiljø 546 
2019-2025. 547 
 548 
2. Studentvelferd  549 
2.1 Sette ned en komite som til høsten 2020 legger fram et forslag til ny ordning for fordeling av 550 
velferdsmidler. Ordningen skal gjøre søknadsprosessen mer effektiv, forutsigbar og rettferdig. 551 
Arbeidsutvalget setter ned komiteen og vedtar mandat.  552 
2.2 Arbeidsutvalget skal jobbe opp mot fylkeskommune og kommune for bedret kollektivtilbud for 553 
studenter i Viken. Dette gjelder både buss- og togtilbud.  554 
2.3 Det skal arrangeres et møte for alle foreningsledere der man tar opp temaer som inkludering, 555 
rolleforståelse og ansvar.  556 
2.4 Demonstrere dersom det arrangeres diskriminerende eller rasistiske arrangementer i Ås eller 557 
på Campus.  558 
 559 
3. Studentdemokratiet 560 
 3.1 Det skal arrangeres minimum et seminar hvert semester. Avspark-konferanse i jan/feb og 561 
høstkonferanse for tillitsvalgte i sept/okt. 562 
3.2 Det skal arrangeres seminar med opplæring av nyvalgte tillitsvalgte etter allmøte vår og høst, i 563 
tillegg til et eget seminar for nye ledere og nestledere av Studentrådene.  564 
3.3 Det skal jevnlig arrangeres et seminar for studenter som sitter i Universitetsstyret og 565 
Fakultetsstyrene.  566 
3.4 Under Studentvalget hvert semester skal det gjennomføres en markedsføringskampanje med 567 
mål om å få flest mulig studenter til å benytte stemmeretten.  568 
3.5 Arbeidsutvalget skal svare på relevante høringer som berører Universitets- og 569 
høyskolesektoren.  570 
3.6 Arbeidsutvalget skal samarbeide med andre studentdemokrati om nasjonale studentpolitiske 571 
saker.  572 
3.7 Studentdemokratiet ved NMBU skal ta i bruk en lavterskel kommunikasjonsplattform for bedre 573 
kommunikasjon mellom tillitsvalgte og på tvers av organisasjoner  574 
3.8 Lage en plan og starte arbeidet for at Studentting skal få etablert politiske dokumenter eller 575 
plattformer innen områder det er behov for politikk på.  576 
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3.9 Arrangere en kampanje på Campus i August for å synliggjøre Studentdemokratiet for nye 577 
studenter  578 
3.10 Det skal arrangeres et lavterskel sosialt arrangement for tillitsvalgte i tilknytning til hvert 579 
Studentting.  580 
 581 
4. Miljø  582 
4.1 Jobbe for å utbedre sykkeltilbudet i Ås, blant annet ved opprettelse av sykkelvei mellom 583 
Campus og Ås sentrum, tilrettelegge for sikker oppstillingsplass til sykler og sikre tilstrekkelig 584 
graderobetilgang på Campus.  585 
4.2 Arbeidsutvalget skal nedsette en komite som skal jobbe med, og følge opp arbeidet 453 med 586 
bærekraft ved NMBU.   587 
4.3 Studentdemokratiet skal utfordre rektor til å stille på utspørring om klimanøytralt 455 NMBU 588 
for alle studenter og ansatte.  589 
 590 
5. Internasjonalisering  591 

5.1 Synliggjøre problemer og terskler internasjonale studenter møter.  592 

5.2 Forbedre dagens tilbud av språkkurs for internasjonale studenter.  593 
 594 
6. NMBU  595 
6.1 Arbeidsutvalget skal jobbe for at spesialkurset for tillitsvalgte studenter (tidligere 465 AOS234) 596 
skal gjenopprettes.  597 
6.2 Arbeidsutvalget skal være bidragsytere for at alle studenter som fullfører en grad ved NMBU får 598 
en verdig akademisk avslutning.  599 
 600 
  601 



 

23 
 

2067.7  Vedlegg 7 Foreslått Handlingsplan 2021 602 

 603 

Handlingsplan 2021 604 

        Vedtatt på ST x, xx.xx.xxxx 605 

 606 

Internasjonalisering 607 

 Synliggjøre problemer og terskler internasjonale studenter møter.  608 

 Jobbe for at det skal gjenopprettes norskkurs for internasjonale studenter.  609 

 Jobbe for at fremmedspråklige internasjonale studenter skal inkluderes i alle råd og 610 
utvalg ved NMBU.  611 

 Samarbeide med SAIH om kampanje for å synliggjøre internasjonale problemer. 612 

Miljø 613 

 Arbeidsutvalget skal jobbe opp mot fylkeskommune og kommune for bedret 614 
kollektivtilbud for studenter ved NMBU. 615 

 Jobbe for å utbedre sykkeltilbudet i Ås ved opprettelse av sykkelvei langs Drøbaksveien. 616 

 Studentdemokratiet skal utfordre rektor til å stille på utspørring om klimanøytralt 617 
NMBU for alle studenter og ansatte.  618 

 Være synlige og bidragsytende i spørsmål som omhandler NMBU som 619 
bærekraftsuniversitet. 620 

 Studentdemokratiet skal jobbe for fortau og fotgjengerfelt der studenter ferdes i 621 
trafikken. 622 

 623 

Studentlivet 624 

 Det skal jevnlig arrangeres møter for foreningsledere der man tar opp tema som 625 
inkludering, rolleforståelse og ansvar, og legges til rette for erfaringsutveksling. 626 

 Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle studenter som fullfører en grad ved NMBU får en 627 
verdig akademisk avslutning. 628 

 Studentdemokratiet skal jobbe for at NMBU skal få en velfungerende mentorordning, 629 
som støtter nye studenter utover fadderuken. 630 

 Studentdemokratiet skal jobbe for et godt helsetilbud til alle studenter i Ås.  631 

 632 

Studiekvalitet 633 

 Studentene skal bidra til utforming av ny handlingsplan for universell utforming og 634 
psykososialt studiemiljø. 635 

 Det skal jobbes for at et spesialkurs for tillitsvalgte studenter (tidligere AOS234) skal 636 
være tilgjengelig.  637 
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 Det skal jobbes for merittering av undervisere ved NMBU, og studenter skal være 638 
representert i arbeidet.  639 

 Arbeidsutvalget skal jobbe for økt fokus på tverrfaglighet, herunder opprettelse av 640 
tverrfaglig fellesfag. 641 

 642 

Studentdemokratiet 643 

 Det skal arrangeres opplæring av nyvalgte tillitsvalgte etter allmøtene hvert semester, i 644 
regi av studentrådene. 645 

 Jobbe for økt kontakt mellom klassetillitsvalgte og øvrige ledd i organisasjonen. 646 

 Det skal legges til rette for jevnlig erfaringsutveksling mellom studentrådene. 647 

 AU skal arrangere jevnlige seminarer med studenter i Universitetsstyret og i 648 
Fakultetsstyrene. 649 

 Under Studentvalget hvert semester skal det gjennomføres en markedsføringskampanje 650 
med mål om å få flest mulig studenter til å benytte stemmeretten.  651 

 Arbeidsutvalget skal samarbeide med andre studentdemokrati om nasjonale 652 
studentpolitiske saker.  653 

 Arbeidsutvalget skal svare på relevante høringer som berører Universitets- og 654 
høyskolesektoren. 655 

 Studenttinget og studentrådene skal være representert der studentene er, og delta på 656 
relevante arrangementer i regi av Samfunnet og Fadderuka, som debatter og rebus. 657 

 Det skal jevnlig arrangeres sosiale arrangementer for Studenttinget.  658 

 659 
  660 



 

25 
 

2068.8  Vedlegg 8 Instruks for faddergeneral 661 

 662 
Stillingsinstruks for faddergeneral ved NMBU  663 
 664 
         Vedtatt på STx  xx.xx.xxxx 665 
 666 
Faddergeneralen har hovedansvaret for organisering av Fadderuka på våren og høsten i tillegg til 667 
introuken. Generalen skal fungere som et bindeledd mellom studentorganene, NMBU og 668 
faddersjefene. Vedkommende har også muligheten for å selv velge en faddersekretær som kan 669 
hjelpe til med oppgavene. 670 
 671 
 672 
Arbeidsoppgaver:  673 
 674 

 Organisere jevnlige møter med fadderstyret hvor man planlegger og koordinerer aktiviteter 675 
 Organisere jevnlige møter med ESN, ISU, AU og SiT hvor man planlegger og koordinerer 676 

fadderuka på våren og introduksjonsuka på høsten. 677 
 I samarbeid med Arbeidsutvalget følge opp at det blir valgt faddersjef på alle 678 

fakultetsallmøtene  679 
 Følge opp faddersjefene 680 
 Sørge for jevnlig kontakt med eksterne aktører 681 
 Planlegge registreringhelgen sammen med SiT 682 
 Administrere fadderkontrakter, faddersjefkontrakter og attester 683 
 Sørge for at fadder t-skjorter blir bestilt og distribuert 684 
 Innkalle og avholde fadderseminar for alle faddere 685 
 Være tilgjengelig på e-post og telefon gjennom hele stillingsperioden 686 
 Behandle klager i henhold til fastsatte rutiner 687 
 Sjekke at nødvendig overlapp med faddersjefene blir gjennomført 688 
 Ansvar for at blir gitt ut tilstrekkelig informasjon til faddere og nye studenter. Dette 689 

innebærer å sørge for det blir laget oversikt og timeplaner for fadderopplegget 690 
 Lese rapport fra fjorårets faddergeneral, skrive rapport og avholde overlappingsmøte med 691 

neste års faddergeneral 692 
 693 
 694 
  695 
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2067.9  Vedlegg 9 Studentenes læringsmiljø 696 

Studentenes læringsmiljø 697 

Et læringsmiljøpolitisk dokument  698 
          Vedtatt på STx, xx.xx.xxxx 699 
 700 
Studentenes læringsmiljø er et læringsmiljøpolitisk dokument vedtatt av studenttinget på 701 
NMBU. Dokumentet er baser på innspill fra hele studentmassen ved universitet om hva som 702 
bør gjøres for å forbedre læringen og læringsmiljøet for studentene. Målet er at 703 
studentrepresentanter kan bruke dokumentet som utgangspunkt når de representerer 704 
studentenes stemme i sine organ.  705 
En bred tolkning av begrepet læringsmiljø ligger til grunn for dokumentet, der alt som kan 706 
påvirke studentenes evne og mulighet til å lære er inkludert. Dokumentet gjelder i 5 år, og en 707 
del av punktene er derfor generelle, slik at de forblir relevante gjennom hele perioden. I tillegg 708 
inneholder dokumentet en del konkrete punkter som studentrepresentanter i diverse organer 709 
kan ta tak i og få gjennomført på kortere sikt. 710 
 711 
  712 
Fysisk læringsmiljø  713 

 Alle rom på NMBUs campus og SiÅs bygninger skal ha et godt inneklima, inkludert 714 
behagelig temperatur og god ventilasjon 715 

 Alle undervisningsrom (herunder klasserom og auditorium) og leseplasser 716 
(herunder grupperom og lesesaler) skal være godt belyst 717 

 Det skal være tilstrekkelig med fungerende stikkontakter tilgjengelig i alle 718 
undervisningsrom og leseplasser 719 

 Behagelige og funksjonelle leseplasser skal være lett tilgjengelig for alle studenter på 720 
campus 721 

 Det skal være god plass til alle studenter i undervisningslokaler, forelesning og på 722 
labber i alle emner 723 

 Alle undervisningsrom og lesesaler skal ha tydelig informasjon om hvor og hvordan 724 
man kan melde fra om feil eller mangler på teknisk utstyr, møbler, etc. 725 

 Det skal være mulig å resirkulere søppel overalt på campus, både ute og inne  726 
 Påfyllingsmuligheter for vann skal være lett tilgjengelig 727 
 Det må opprettes en felles plattform/database for rominformasjon som kan brukes 728 

på tvers av enhetene som følger opp rom (eiendomsavdelingen, IT-avdelingen og 729 
studieavdelingen) 730 

 Teknisk utstyr som brukes til undervisning må holde høy standard og være 731 
oppdatert 732 

 Det skal settes av en høy sum til mindre læringsmiljøtiltak hvert semester som 733 
studenter og studentorganer kan fremme søknader til 734 

 Studentboliger skal være av god og moderne standard 735 
  736 
Psykososialt læringsmiljø  737 

 Det skal være en felles dobbel demokratitime hver uke med undervisningsfri for alle 738 
studenter 739 

 Alle studenter skal få tilbud om å være med i en linjeforening 740 
 Alle linjer skal ha tilbud om faglige veiledere som har inngående kompetanse om 741 

linja 742 
 Det skal tilrettelegges for en hundekennel på campus Ås tilsvarende 743 

veterinærstudentenes kennel på campus Adamstuen  744 
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 Ingen skal måtte gjøre forsøk på levende dyr dersom det er i strid med studenters 745 
etiske overbevisningene 746 

 NMBU og SiÅs skal støtte opp mot studentdrevne organisasjoner, lag og foreninger 747 
som bidrar positivt til studentmiljøet 748 

 Sosiale soner, undervisningsrom og lesesaler på NMBU skal tilrettelegges slik at de 749 
oppfattes som koselige og bidrar til trivsel 750 

 Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås skal ha åpningstider på campus og i 751 
sentrum 752 

 Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås skal ha et godt og bredt tilbud som 753 
dekker studentenes behov 754 

 Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås skal ha et synlig og tilgjengelig 755 
lavterskeltilbud 756 

 Studenter skal ha tilbud om et godt og billig treningstilbud av studentsamskipnaden 757 
 Det skal jobbes for at alle studenter skal føle seg trygge og tilfredse 758 
 Det skal legges til rette for frivillig oppmelding til kollokviegrupper i de emnene det 759 

er relevant i 760 
 Det skal tilrettelegges for at alle studenter har en sosial og faglig tilhørighet.  761 

  762 
Digitalt læringsmiljø  763 

 Alle undervisere og hjelpelærere skal inneha kompetanse om digitale verktøy, og 764 
være bevisste på hvordan man bruker disse pedagogisk 765 

 Alle forelesere skal ha tilgang til og benytte seg av rom og utstyr slik at forelesninger 766 
kan tas opp med god kvalitet på lyd og bilde 767 

 Studentene skal tilbys kurs innen relevante digitale verktøy  768 
 NMBU-nettsiden skal være oversiktlig, oppdatert og det skal være lett å finne fram 769 

informasjon  770 
 Alle programmer som kreves i undervisning skal gjøres tilgjengelige i skyløsninger 771 
 Det skal være en felles mal på hvordan informasjon skal presenteres i canvas 772 

  773 
Pedagogisk læringsmiljø  774 

 Undervisningsopplegget i alle emner skal være variert, slik at det appellerer til alle 775 
studenter  776 

 Det skal legges til rette for gode pauser i undervisning 777 
 Det skal være nok øvingslærere i øvingstimer 778 
 Undervisning skal så langt det lar seg gjøre legges i normal arbeidstid 779 
 Det skal være et pedagogisk meritteringssystem som belønner gode undervisere 780 

  781 
Universell utforming  782 

 Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov skal ha en 783 
egen veileder som skal informere tilstrekkelig om deres rettigheter, og sørge for at 784 
de får individuell tilrettelegging og oppfølging 785 

 Lesesaler, undervisningsrom, grupperom og datasaler skal utformes slik at alle 786 
studenter kan bruke disse  787 

 Teleslynge bør monteres der hvor grupper av studenter samler seg, for eksempel i 788 
auditorier, enkelte grupperom, læringssenter og informasjonsskranker  789 

 Det må være god skilting både ute og inne på campus som er universelt utformet  790 
 Det skal finnes lett tilgjengelig og tydelige markerte hvilerom flere steder på 791 

campus  792 
 Alle forelesninger skal være tilgjengelig på videoopptak 793 
 Alle forelesninger skal ha godt og utfyllende skriftlig læringsmateriale tilgjengelig 794 
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 Det skal tilbys norskkurs for internasjonale studenter som skal dekke 795 
vanskelighetsnivåene A1, A2 og B1. Disse skal gi studiepoeng og tilbys i normal 796 
arbeidstid 797 

 Det skal tilrettelegges for at fremmedspråklige kan delta i alle råd og utvalg ved 798 
NMBU 799 

 800 
Nasjonalt 801 

 Det skal utvikles en egen lovbestemmelse som sikrer studentenes læringsmiljø 802 
 Studenter skal være sikret trygge arbeidsrammer og permitteringsordninger i jobber 803 

ved siden av studiene 804 
 Alle studenter bør få minst 1.5G i studiestøtte av lånekassen  805 

 806 
 807 
  808 
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2068.10  Vedlegg 10 Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen  809 

 810 

Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 811 

Revidert på Studentting 4, 09.09.19 812 
 813 
Myndighet 814 
Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd 815 
av vedtekter, retningslinjer og forretningsorden. Dersom det er grunnlag til å tro at det 816 
foreligger brudd på vedtekter eller retningslinjer kan Kontrollkomiteen både på forespørsel og 817 
på eget initiativ undersøke saken.  818 
  819 
Sammensetning og virketid 820 
Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder har ikke dobbeltstemme. Komiteen 821 
velges av Studenttinget. Leder velges på Studentting 6, mens de ordinære medlemmene velges 822 
på Studentting 3. Medlemmene i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. 823 
 824 
Oppgaver 825 
Kontrollkomiteens arbeidsoppgaver: 826 

 Kontrollkomiteen skal ha ett overordnet oppsyn med at vedtekter, retningslinjer og 827 

forretningsorden blir fulgt. 828 

  Kontrollkomiteen skal møte på Studentting med minst to (2) medlemmer. 829 

 På Studentting skal minst ett (1) medlem av komiteen være en del av tellekorpset. 830 

 Kontrollkomiteen skal avlegge en skriftlig årsrapport til Studenttinget. Den skal 831 

presenteres som en orienteringssak på Studentting 6. 832 

 Kontrollkomiteen kan ved forespørsel bistå øvrige organer i studentdemokratiet. 833 

 Kontrollkomiteen skal være representert med minst ett (1) medlem på 834 

studentrådsmiddagene. 835 

 836 
Før Studentting kan Kontrollkomiteen ha møte(r) med AU, og eventuelt ordstyrere, for å 837 
gjennomgå sakene. 838 
 839 
Mistillit 840 
Ved mistillitsforslag kan Studentting og involverte parter etterspørre en eventuell uttalelse fra 841 
Kontrollkomiteen. Denne uttalelsen kan kun omtale direkte brudd på vedtekter, 842 
forretningsorden eller arbeidsinstrukser vedtatt av Studentting. Kontrollkomiteen skal ikke 843 
komme med vurderinger av annen natur enn innstilling på direkte brudd eller ikke. 844 
  845 
Overlapp 846 
Nestleder i AU er ansvarlig for at de påtroppende medlemmer av Kontrollkomiteen får 847 
overlapp. Overlapp innebærer at det blant annet gjennomføres møter mellom avtroppende og 848 
påtroppende medlemmer før neste Studentting. Overlapp skal omhandle praksisen i 849 
Kontrollkomiteen samt en orientering om aktuelle saker.  850 
  851 
Øvrige verv                                                         852 
Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke samtidig inneha verv og posisjoner i 853 
Studentdemokratiet som kan skade deres habilitet. Medlemmer av komiteen kan ikke i sin 854 
virkeperiode sitte i følgende utvalg: 855 

-          Arbeidsutvalget (AU) 856 
-          Studenttinget (representanter og ordstyrere) 857 
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-          Universitetsstyret 858 
-          Valgnemnda 859 
-          Leder i SiÅs 860 

 Endringer i arbeidsinstruks 861 
Arbeidsinstruksen for kontrollkomiteen vedtas av Studenttinget med kvalifisert flertall. 862 
Forslag til endring i arbeidsinstruksen må fremmes for, og vedtas av Studenttinget. 863 


