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Dato:  05.04.2022 Start: 17.00  

Sted: C220 Slutt: 20.10  

 

 

Til:    Arbeidsutvalget 

    Representanter med vara 

    Kontrollkomité 

    Valgkomité 

    Velferdsutvalget 

 

Kopi til:   Viserektor 

    Drift i Ålesund 

    Studentorganisasjonene i Ålesund 

    Studenttinget ved NTNU 

 

Referent:    Maria Therese Valderhaug 

Ordstyrer:    Markus Grorud Gaasholt 

Bisitter:    Magnus Mayer 

 

Til stede:   Ellen Ingdal 

    Trygve Joahann Høst Johannessen  

    Maren Romundstad 

    Trygg Meyer Johansen 

    Magnus Stava 

    Joakim Løken 

    Nora Pettersen Hattrem 

    Kari-Anne Digranes 

    Amy Bergset 

    Fride Drønnen 

    Mathilde Nohr Tryggseth     

 

Forfall:   Alle faste og samtlige institutter til stede 

Til stede på bakbenk: Andreas Stensås (KK) 

    Henrik Braathen (AU) 

    Einar Isak Torvik Totland (AU) 

    Kevin Richard Almeida (AU) 

    Marianne Talberg Andersen (Vara) 

    Svanhild Margrethe Arentz Schønberg (IHA) 

    Elisabeth Falch (ITV IIF) 

    Amanda Berg (ITV IHA) 

    Maya Holmen (Fadder) 
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Forkortelser:  SPÅ – Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund 

AU – Arbeidsutvalget 

   IHB – Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk 

   IIR – Institutt for IKT og realfag 

   IBA – Institutt for biologiske fag Ålesund 

   IHA – Institutt for helsevitenskap Ålesund  

   IIF – Institutt for internasjonal forretningsdrift 

   ITV – Instituttillitsvalgt 

   KK- Kontrollkomité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenninger og orienteringer 

 

Einar ønsket velkommen til møtet. 

Ordstyrer, bisitter og referent ble godkjent med akklamasjon. 

Referat fra forrige møte godkjent ved akklamasjon. 

Godkjenning av innkalling ved akklamasjon, ingen saker til eventuelt. 

Det har kommet et forslag om å flytte sak 14/22 kvalitetssikring av praksis fram i 

sakslisten, dette ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Orienteringer fra AU 

 

Det er valgmøte 19.4 der det skal velges nytt arbeidsutvalg. Det er også valg av 

representanter til Vt 7. april. Velferdutvalget skal også velges 19. april. Ønsker også 

alle velkommen til arrangement i Banken etter møtet. 
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Sak 11/22 Driftsmodell for Sundebygget 

 

Einar orienterte om saken og ba om innspill fra Studentparlamentet. 

Det ble åpnet for debatt, og det ble stilt noen spørsmål om det foreslåtte tilskuddet fra 

Vt. Oppklaring fra bankbenk om et møte som linjeforeningene hadde og hva 

linjeforeningene ønsker for drift av studenthuset. Det virker som om det er stor 

enighet om innstillingen. Spørsmål fra bordet om rollen til ansatt i Sit som skal ha 

koordineringsansvar.  

 

Endringforslag 1: Linje 32 – Endre «koordineringsansvar» til overordnet ansvar. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslag 1: Sit bør i Sundebygget ha en ansatt på 100% som innehaver i sin 

rolle et koordineringsansvar for studenthuset, med erfaring innen studentfrivillighet. 

4 for, 5 mot. Forslaget falt. 

 

 

Tilleggsforslag 2: det er riktig å støtte forslaget om en referansegruppe. Tre for, seks 

mot. Forslaget falt. 

 

Tilleggforslag 3: Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund mener at en 

styringsgruppe etablert med representanter fra alle studentorganisasjoner og 

linjeforeninger ved campus vil fungere som et godt kontrollorgan for driften av 

sundebyggets studenthus. Ni for, ingen mot, to avholdende. Vedtatt. 

 

Redaksjonell fullmakt enstemmig vedtatt. 

 

Saken i sin helhet enstemmig vedtatt. 
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Sak 14/22 om kvalitetssikring av praksis 

 

Magnus presenterte saken. 

 

Amy holdt et innlegg om økonomiske og faglige problemer som kan oppstå i 

forbindelse med praksis. Det ble åpnet for debatt.  

 

Informasjon fra Kevin om manglende kvalitetssikring og rutiner for oppfølging av 

veiledere. Informasjon fra bakbenk om at problemer som tas opp kan slå negativt ut 

for studenten som er i praksis. Tilbakemelding om for dårlig veiledning blir ikke fulgt 

opp, og neste student kan oppleve de samme problemene. Det er ifølge frammøtte fra 

IHA flere studenter som har sluttet på grunn av dårlige opplevelser i praksis.  

 

Innlegg fra Svanhild med informasjon om hva som gjøres for å heve kvaliteten i 

praksis. Blant annet samarbeidsgrupper, videreutdanning i praksisveiledning og nye 

typer praksis. SVIP – styrket veiledning i praksis. Dette er noe av det som gjøres for å 

profesjonalisere praksisveilederrollen.  

 

Debatt om hvor vidt referansegrupper fungerer eller ikke som tilbakemelding og 

kvalitetssikring. Eksempel fra IIF der ITVer har tatt slike saker videre til instituttet, og 

IIR som har en læringsmiljøansvarlig som har ansvar for å følge opp slike saker. 

Forslag fra andre institutter om at studentene ved IHA bør inngå en kontrakt direkte 

med praksisplassen.  

 

Det ble satt strek for diskusjon og gått over til avstemning. 

Mathilde forlot møtet før avstemning.  

 

 

Strykningsforslag: stryke linje 34-35. 8 mot, 2 avholdende. Forslaget falt. 

 

Endringsforslag: Endre linje 34 til: NTNU må bli bedre til å informere studentene om 

avvikssystemet, da dette er et ukjent system for mange studenter.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslag: 

Det skal opprettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra studentene og instituttet som 

skal arbeide mot å opprette retningslinjer vedrørende praksis, og varslinger. 8 for, 2 

avholdende, vedtatt. 
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Tilleggsforslag 2: institutt for helsevitenskap skal utarbeide kontrakter for sine 

studenter som skal på praksis. Kontrakten skal gi klare retningslinjer for praksisen, 

arbeidsmengde, de ulike parters rolle og ansvar, samt hvilke kanaler som skal benyttes 

dersom det oppstår problem i praksisen. 

8 for, 2 avholdende. Vedtatt. 

 

Tilleggsforslag 3: NTNU må sørge for å opprettholde maktforholdet skal ivareta 

relasjonen mellom begge parter. 2 for, 3 mot, 5 avholdende. Forslaget falt. 

 

Redaksjonell fullmakt til AU enstemmig vedtatt.  

Saken i sin helhet enstemmig vedtatt. 

 

Maren forlot møtet etter denne saken. 

 

 

 

Sak 12/22 revisjon av styringsdokumenter 

 

Markus presenterte saken og forklarte at det har blitt gjort oppdateringer av 

dokumentene i sammenheng med at de har blitt oversatt til engelsk.  

 

Det ble åpnet for debatt og for å sende inn endringsforslag. 

 

Endringsforslag til forretningsorden 2.3: Proposals and amendments shall be 

submitted digitally or in writing and delivered to the chairperson. 7 for, 2 mot, 1 

avholdende. Vedtatt. 

 

Strykningsforslag 

Election Regulations for The Student Parliament at NTNU in Ålesund: 

§8. SUPPLEMENT OPTIONS IF POSITIONS ARE NOT FILLED: 

If one should find oneself in the situation that not all positions are filled after an 

election, representatives of their positions must be supplemented by SPÅ afterwards. 

media. 

 

Åtte for, en avholdende. Vedtatt. 

 

Paragraf : 1. INTRODUCTION:  

 

Endre «There» til «These» i engelsk versjon: Enstemmig vedtatt. 
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Strek ble satt, men Studentparlamentet vedtok å åpne for flere endringsforslag med 

åtte mot en stemme.  

 

3.4 i Valgreglement: forslag om å legge til «informing the student body» før punkt 1. 

7 for, 2 avholdende. Vedtatt. 

 

Strek ble satt, men ble åpnet igjen for å foreslå redaksjonell fullmakt. 

 

Forslag: AU gis redaksjonell fullmakt ut mai 2022 for dokumentene i saken. 8 for, 1 

mot. Vedtatt. 

 

Det ble satt strek for å sende inn flere endringsforslag. 

Saken i sin helhet enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Sak 13/22 revision of job guidances 

 

Markus presenterte saken og det ble åpnet for debatt.  

 

KTV-veiledning: Endre 1.3 Endre massages til messages. 8 for, 1 mot. Vedtatt. 

 

Tilleggsforslag: AU gis redaksjonell fullmakt ut mai 2022. 8 for 1 mot. Vedtatt. 

 

Saken i sin helhet enstemmig vedtatt. 

 

 

 

15/22 Parkering ved NTNU Campus Ålesund 

 

Einar presenterte saken og det ble åpnet for debatt.  

Spørsmål om betalingssystem og bøtelegginger ved feilparkering.  

Debatt om hvorfor ansatte kan parkere på studentparkeringsplassene når studentene 

ikke kan parkere på ansattparkeringsplassene. Det ble også debattert om hvor vidt 

denne saken har en miljøprofil eller ikke siden det er ønskelig at flere går eller sykler.  

 

Det ble satt strek og gått over til votering uten endringsforslag. 

 

Saken i sin helhet: 8 for, 1 mot. Vedtatt. 
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16/22 Frivillighetsgalla 2022 

 

Einar presenterte saken og informerte om at det er satt ned en ressursgruppe som skal 

jobbe med dette arrangementet. Ønsker om at Studentparlamentet kommer med 

innspill til gallaen, og at Studentparlamentet bidrar inn. 

 

Forslag om sketsj, dans eller noe annet som er morsomt. Amy, Trygve, Kari-Anne og 

Fride meldte seg til å bidra med å planlegge dette. Resten av Studentparlamentet blir 

invitert til å øve på dette på et senere tidspunkt. 

 

 

 

Møtekritikk: 

 

Møtekritikk tatt til etterretning. 

 

 

 


