
 
 

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV) 
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Per Kristian eller Elin før møtet.  
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Per Kristian eller Elin før møtet.  
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!  
 

 
MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 
Dato  Tirsdag 29.01.19  
Tid Kl. 16.15  
Sted D9  
  
 
 
Studentrådet HFs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 01/19 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 27.11.18 *  
Ref-sak 02/18 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 01/19 Møtedatoer * 
HF-sak 02/19  Pedagogiske komiteer * 
HF-sak 03/19 Oppfølgingsdiskusjon om rapporten om faglig lokalisering * 
HF-sak 04/19 PTV-ordninga  
HF-sak 05/19 Eventuelt  
 
 Evaluering av møtet  
  
 
 
Studentrådet HF 
 
Per Kristian R. Berget  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
 
  



 
 
 

  
 
KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2019  
 
FTVene  29/1 
Musikk   
Språk og litteratur   
Historiske studier DRV 
Historiske studier ARK   
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)  
Kunst- og medievitenskap (IKM)  
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)  
Europastudier   
LTV   
  
  

 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det. 
 
 



 

 
REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 27.11.18 kl 16.15  
Fellessak med Studentrådet SU i Aud. D1 – så flyttet vi til Aud. D152  
 
 
Møteleder:  Per Kristian Røkkum Berget  
Referent:  Elin Juliussen  

 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Fakultetsansvarlig Karoline Nygård Jermstad 
Internt ansvarlig Per Kristian Røkkum Berget 
Kommunikasjonsansvarlig Sondre Rekdal  
Læringsmiljø ansvarlig Annbjørg Pasteur Stø  
Musikk  Viktor Einarssønn Lunde  
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Språk og litteratur (ISL) Håkon Gravem Isaksen  
 
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke  
Historiske studier ARK Johanne Berger 
Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 
Religionsvitenskap (IFR)  Eivind Rindal  
Filosofi (IFR)  Mona Simers Mehus  
KULT  Maria Langenes Martinsen  
KULT  Martine Kvarstein  
Europastudier  Tobias Røed 
Europastudier Gina Bjelland  
HTV HF Gustav Hopen  

 
Meldt fravær:  
Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck 
 
Ikke møtt: 
Musikk  David Brüggemann  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Marvel Leonhardsen   
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sindre Sierk Rian 

 
Observatører:  
Studenttinget Sindre Kristian Alvsvåg    

 
 

O-sak 12/18  Orientering fra internasjonalt ansvarlig i Studenttinget: Utveksling 
og internasjonal handlingsplan  

 Felipe Fawcett orienterte om saken.  
 

Konstituering av møtet 
 Innkallingen ble godkjent.   
 Møteleder og referent valgt.  
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Ref-sak 22/18 Godkjenning av referat frå Studentrådet HFs møte 13.11.18  
 Referatet vil komme på mail for godkjenning. 
 
Ref-sak 23/18 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene  
FTV Annbjørg har vært på STi-møte og ILM  
FTV Karoline  har klipt noen bokskap   
ISL har hatt møte med PTVene, forberedt filmaften  
Musikk har snakket med ny ITV og PTV  
 Vært i utvidet ledergpr.møte, har hatt 2/3 ansettelse intervju, vært på 

programrådsmøte 
ARK har laget ny FB-side, og vært i programrådsmøte  
Historie har hatt eksamen 
EURO har litt drama på programmet 
LTV  har hatt allmøte og vedtatt at HTV endres til LTV, Brage ble gjenvalgt som 

LTV og en ny LTV for HF  
 Har kjøpt inn gløgg til kontoret  
IFR Rolig tid, ingen møter  
FTV Sondre leser til eksamen, møte med prodekan for utdanning og har diskutert 

forholdene på Euro 
 Lager julekort  
FTV PK Lager julekort, leser til eksamen, har vært i møte med prodekan for utdanning 

og har diskutert forholdene på Euro   
  
HF-sak 44/18 Evaluering av valguka  

FTVene tar med seg innspillene videre.  
 

HF-sak 46/18 Evaluering av semesteret   
Dette ble gjort digitalt i et googleskjema. FTV ene tar dette med seg 
videre.  

  
HF-sak 47/18 Eventuelt 
Sindre Torsdag er det demonstrasjon i byen om stipendordninga. Det er dugnad på 

STi-kontoret i morra for å lage banner.  
Karoline Orienterte om standsøknader som ikke er innafor. 
 Plakater på tavlene er eier av tavla ansvarlige for.  
Gina  kommenterte rutinene på Internasjonal seksjon – de er trege.    
 
  
 Møtekritikk  
 Innspillene tas til etterretning.  
  
 Møtet ble hevet 18.00  
 
  
 
Per Kristian Røkkum Berget    Elin Juliussen              
møteleder (sign.) referent (sign.)  



 
 

HF-sak 01/19 
 
Saksbehandler: Elin Juliussen  
 
 
 
MØTEDATOER VÅREN 2019 
 
Foreslåtte datoer for studentrådsmøtene:  
 29/1 (i dag), 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 30/4 og evt. 7/5 
 
 
 
KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2019  
 
FTVene  29/1 
Musikk   
Språk og litteratur   
Historiske studier DRV 
Historiske studier ARK   
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)  
Kunst- og medievitenskap (IKM)  
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)  
Europastudier   
LTV   
  
  

 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det. 
 
 



 
 

 HF-sak 02/19 
 
Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget    
 
OPPNEVNING AV STUDENTER TIL VURDERING AV PEDAGOGISK 
KOMPETANSE VED ANSETTELSER I UNDERVISNINGS- OG 
FORSKNINGSSTILLINGER – VÅR 2018  
      
I henhold til punkt 2 og 3 i “Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner hos 
søkere til vitenskapelige stillinger” vedtatt av Kollegiet 22. Januar 1998 (K-sak 19/98), skal det 
til alle slike ansettelser foretas en helhetlig pedagogisk vurdering av kandidatene. I gruppen som 
foretar vurderingen, skal studentene være representerte. Det er studentorganet ved det aktuelle 
fakultetet som utnevner en student til pedagogisk komité. I vårt tilfelle er dette de 
fakultetstillitsvalgte (FTVene). 
 
FTVene har vurdert det mest hensiktsmessig å oppnevne en fast representant for våren 2018 til 
slike komitéer for hvert institutt. Dersom representanten ikke har anledning til å delta vil FTVene 
utnevne en ny representant i enkelttilfeller.   
 
Språk og litteratur    
Filosofi og religionsvitenskap    
Musikk Dragvoll   
Musikk Konservatoriet   
Historiske studier DRV    
Historiske studier ARK    
Kunst- og medievitenskap   
Tverrfaglige kulturstudier   
   

 



 
 

 HF-sak 03/19 
 
Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget    
 
 
 
Oppfølgingsdiskusjon om rapporten om faglig lokalisering  
 

Delrapport 3 om faglig lokalisering  
Tilbakemeldinger fra Studentrådene HF og SU til 
Instituttlederforumene v/ HF og SU-fakultetene  

 

Alternativ A  

Alternativ A oppfattes helhetlig som mindre hensiktsmessig enn alternativ B og C. Det 
betviles at de ombygginger som blir nødvendig i Hovedbygget for å gjøre det egnet som 
fagarealer for HumSam vil kunne gi like gode arealer som evt. nybygg i alternativ C eller D, 
Det stilles også spørsmål ved hvor godt det vil være mulig å samle alle fagmiljøene ved 
HumSam i Hovedbygget og A.0. Det uttrykkes også bekymringer rundt potensialet for 
fremtidig utvidelse i alternativ A etter hvert som fagmiljøene ved HumSam vokser.  

Totalt sett oppleves plassering av HumSam i alternativ A (særlig med tanke på Hovedbygget) 
som mer symbolsk enn funksjonelt. Selv om alternativet også gir mer nærhet til KAM(+D) 
for øvrige deler av HumSam, anses alternativet også som en mindre sentral plassering på 
campus/platået, og dermed ikke særs hensiktsmessig med tanke på integrering i campus og 
tilrettelegging for tverrfaglig aktivitet.   

Alternativ B  

Alternativ B anses å gi den mest sentrale plasseringen på campus, men gir også de lengste 
geografiske avstandene mellom deler av HumSam-klyngen, også mellom studenter og 
ansatte, noe som kan bli utfordrende. Å overta arealer fra arkitektur da det fagmiljøet 
uansett i hovedsak skal ned til KAM(+D), oppfattes som hensiktsmessig. Studentene betviler 
også hvorvidt det er hensiktsmessig å ta deler av Hovedbygget, som nevnt under alternativ 
A.  

Alternativ C  

Studentrådene mener alternativ C gir en god sentral plassering av HumSam på campus, om 
enn ikke så sentral som alternativ B. Nybygg på tomt C.4 anses å gi bedre potensiale for godt 
tilpassede læringsarealer enn ombygginger i Hovedbygget jf. alternativ A. Alternativet virker 
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som det gir det den mest geografisk samlede HumSam-klyngen, noe som anses som en 
bonus, særlig med tanke på samling av fagmiljøene. Nærhet til (dagens) bussholdeplass 
nevnes også som positivt fra studentenes side. Alternativet oppleves som mindre 
overtakende og ‘splittende’ enn andre alternativer med tanke på dagens organisering av 
fagmiljøer.   
  

Alternativ D  

Alternativ D fremstår for studentene mindre hensiktsmessig, og i mindre grad i tråd med 
utvalgets prioriteringer, først og fremst med tanke på sentral plassering av HumSam på 
campus. Det anerkjennes at arealet i Hesthagen bør utnyttes, i alle fall på sikt når campus 
etter hvert vokser ytterligere, men plassering av hele HumSam-klyngen i periferien av 
campus anses som problematisk med tanke på integrering i campus for øvrig og geografisk 
tilrettelegging for tverrfaglig samarbeid. I likhet med alternativ C anses behovet for nybygg 
som en bedre mulighet til å legge til rette for gode HumSam-arealer enn ombygging av 
eksisterende bygningsmasse, men studentene mener argumentene som veier imot alternativ 
D veier sterkere enn dette potensialet. Plasseringen av HumSam i alternativ D oppleves i sin 
helhet som å bygge «Nye Dragvoll» i utkanten av Gløshaugen-platået, og dermed 
kontraintuitivt med tanke på hensikten bak samlokaliseringen.  

 
 



 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 

Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Gamle fysikk 

Andre etasje 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 

 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 

Heimeside: 
www.studenttinget.no 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Studentrådet AD, Studentrådet HF, 
Studentrådet IE, Studentrådet IV, 
Studentrådet MH, Studentrådet NV 
Studentrådet SU, Studentrådet ØK 
 

Vår dato 11.01.2019  Cecilie Bjørnsdotter Raustein 

 

 
Innspel til høyring – Rapport om faglig lokalisering for NTNU 
 
NTNU har sendt ut ei høyring om rapport for fagleg lokalisering ved NTNU. Dette er 
tredje delrapport som omhandlar fagleg lokalisering. 
 
Rapporten samanfattar det som kom fram i delrapport 1 og 2, og bygg vidare på 
dette når han tek for seg faglege klynger på campus og ulike alternativ for 
lokalisering av dei ulike fagmiljøa.  
 
Vi ynskjer innspel frå studentråda om kva studentane ved dei ulike fagmiljøa meiner 
om vurderingane og prioriteringane som er gjort, samt om ein meiner dei alternativa 
ein har kome fram til i stor nok grad samsvarer med desse. 
 
Skriv tydeleg i svaret dykkar kva kapittel og delkapittel de kommenterer på, gjerne òg 
med sidetal slik at det vert lett for oss å finne fram til det som de kommenterer. 
 
Svar sendast til: leder@studenttinget.no innan måndag 28. januar. 

Spesielt ynskjer vi tilbakemelding på dei følgjande spørsmåla: 

 Kva synest studentrådet om alternativ A-D? 
 Er studentrådet einig i anbefalingane? 
 Synest kriteria frå delrapport 1 og 2 tilstrekkeleg fylgt opp? 
 Legg anbefalingane opp til tverrfagleg arbeid? 

 Vert det enkelte fakultet tilstrekkeleg prioritert i forslaga? 

 
Med venleg helsing 
Studenttingets leiargruppe 
v/Cecilie Bjørnsdotter Raustein 
Leiar, Studenttinget NTNU 
 
2 vedlegg 

mailto:sti@studenttinget.no
mailto:leder@studenttinget.no
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Vår dato 

 
Vår referanse 

 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

 
Deres dato 

 
Deres referanse 

 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

   Høgskoleringen 1 +47 73595000   

7491 Trondheim postmottak@ntnu.no Hovedbygningen   

Norway www.ntnu.no      
 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

Til 

 

Fakulteter, institutter og adm. enheter på 
NTNU  

Hovedsammenslutningene på NTNU  

Hovedverneombudet på NTNU  

Læringsmiljøutvalget på NTNU 

Utdanningsutvalget på NTNU 

Studenttinget NTNU, ved ledelse og 
arbeidsutvalg og fakultetstillitsvalgte 

Velferdstinget  

Studentsamskipnaden i Trondheim 

SINTEF 

St. Olavs hospital 

NRK 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
SIVA (Selskap for Industrivekst) 

NINA (Norsk institutt for naturforskning) 

IN (Innovasjon Norge) 

NFR (Norges forskningsråd) 

Trondheim kommune 

Trøndelag Fylkeskommune 

 

Rapport for faglig lokalisering er offentliggjort 

på ntnu.no/campusutvikling. Her åpnes det 

også for at andre interessenter enn mottakerne 

av dette høringsbrevet kan sende innspill 

innen 4. februar 2019. 

 

Høring på rapport om faglig lokalisering for NTNU  

 

 

Utvalg for faglig lokalisering leverte sin endelige rapport til rektor 14. desember 2018. 

Rapporten er utvalgets innspill til hvor faglig virksomhet og fagmiljøer kan plasseres i et 

samlet campus i Trondheim. Rapporten ble tilgjengelig digitalt på 

ntnu.no/campusutvikling 19.12.2018. 

 

Beslutningsansvaret for faglig lokalisering i et samla campus i Trondheim ligger hos Rektor. 

Dette vil være å anse som føringer for NTNUs videre arbeid med campussamling i 

Trondheim, og også NTNUs anbefaling til Kunnskapsdepartementet. Beslutningen danner 

grunnlag for videre arbeid med rom- og funksjonsprogram for nybygg og ombygginger, 

tomtevalg og utredninger m.m. og setter rammer for samling av campus i 

Gløshaugenområdet. For å holde framdrift i forhold til regjeringsbeslutninger og grunnlag 

for statsbudsjett, må beslutningen om faglig lokalisering være klar i løpet av første kvartal 

2019. 

 

Rapporten kan leses i sin helhet her:  

Delrapport 3: Hovedgrep, modeller og løsningsforslag 14.12.2018 (pdf) 

 

https://siva.no/
https://siva.no/
https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/Faglig_lokalisering_delrapport_3_endelig.pdf/6c9cce04-4d62-420d-bb1a-902cd3a30821
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

 
Vår referanse 

 
 

 
 

 

 

 

Som grunnlag til den endelige rapporten, har det vært levert to tidligere delrapporter. Disse 

beskriver blant annet prinsipper, kriterier og premisser for faglig lokalisering. Delrapport 1 

ble publisert i desember 2017, delrapport 2 i juni 2018.  

 

Utvalget bak rapporten har vært en bred sammensatt arbeidsgruppe, med deltakere fra alle 

fakulteter, så vel som studentrepresentanter og tillitsvalgte.  

 

Rapporter og mer informasjon om utvalget og prosessen finner du her: 

Nettside – Faglig lokalisering 

 

Om faglig lokalisering 

Utvalget for Faglig lokalisering har med rapporten levert utvalgets overordnede 

vurderinger. Rapporten omhandler overordnede prinsipper samt fire forslag for mulig 

plassering og faglig samling i klynger på campus i Gløshaugenområdet. Konkret plassering i 

bygg eller tomter er ennå ikke utredet i detalj, og beslutninger om plassering vil som 

utgangspunkt være av prinsipiell karakter.  Videre prosjektutvikling skjer i tråd med 

prinsippene. 

 

Det legges til grunn at det overordnede målet med samlet campus i Trondheim er å styrke 

NTNUs faglige virksomhet i vid forstand, NTNUs egenart og å øke universitetets 

internasjonale synlighet. Arbeidet med faglig lokalisering handler om å se hvilke muligheter 

man har for å i større grad utnytte potensialet for både faglig dybde og tverrfaglig 

samarbeid, og samtidig utvikle en attraktiv campus som bidrar til å rekruttere og beholde 

dyktige studenter og ansatte. Faglig lokalisering skal kunne bidra til at NTNU når sine mål i 

henhold til vedtatte strategier.   

 

 

Spørsmål til høring 

I høringen ber Rektor om innspill og synspunkter til rapportens anbefalinger. Eventuelle 

justeringer på bakgrunn av høringsprosessen og lignende vil gjøres i etterkant av høringen. 

 

Et viktig moment i høringen er forutsetning knyttet til hvordan premisser og forslag i faglig 

lokalisering kan virke etter hensikten med å understøtte NTNU samfunnsoppdrag, strategi 

og mål for campusutvikling. Det bes om innspill på rapportens anbefalinger. 

 

https://www.ntnu.no/campusutvikling/faglig-lokalisering
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

 
Vår referanse 

 
 

 
 

 

 

 

Høringsinstansene står fritt til å kommentere alle sider av rapporten, men det bes spesielt 

om kommentarer til følgende:  

 

• Hvilke muligheter, utviklingspotensial eller begrensninger for egen virksomhet 

mener høringsinstansen kan utløses av foreslåtte faglige klynger og 

lokaliseringsalternativ? Hvilke løsninger ser høringsinstansen på dette? 

• Hvilke muligheter, utviklingspotensial eller begrensninger blant annet med NTNU-

eksterne samarbeidspartnere, mener høringsinstansen kan utløses av foreslåtte 

lokaliseringsalternativ for NTNU som helhet?  

 

 

Høringssvar sendes til postmottak@adm.ntnu.no innen 4. februar 2019. 

 

Med hilsen  

Rektor Gunnar Bovim  

 

og    

 

Prosjektdirektør for campusutvikling  

Merete Kvidal  

mailto:postmottak@adm.ntnu.no






Fakultet Institutt/enhet Forkortelse

Det humanistiske fakultet HF

Institutt for filosofi og religionsvitenskap HF-IFR

Institutt for historiske studier HF-IHS

Institutt for kunst- og medievitenskap HF-IKM

Institutt for musikk HF-IMU

Institutt for språk og litteratur HF-ISL

Institutt for tverrfaglige kulturstudier HF-KULT

Fakultet for arkitektur og 
design AD

Institutt for arkitektur og planlegging AD-IAP

Institutt for arkitektur og teknologi AD-IAT

Institutt for design AD-ID

Kunstakademiet i Trondheim AD-KIT

Fakultet for 
informasjonsteknologi og 
elektroteknikk IE

Institutt for allmennfag IE-IAL

Institutt for datateknologi og informatikk IE-IDI

Institutt for elektroniske systemer IE-IES

Institutt for elkraftteknikk IE-IEL

Institutt for IKT og realfag IE-IIR

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi IE-IIK

Institutt for matematiske fag IE-IMF

Institutt for teknisk kybernetikk IE-ITK

Fakultet for 
ingeniørvitenskap IV

Institutt for bygg- og miljøteknikk IV-IBM

Institutt for energi- og prosessteknikk IV-EPT

Institutt for geovitenskap og petroleum IV-IGP

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk IV-IHB

Institutt for konstruksjonsteknikk IV-KT

Institutt for marin teknikk IV-IMT

Institutt for maskinteknikk og produksjon IV-MTP

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk IV-IVB



Fakultet for medisin og 
helsevitenskap MH

Institutt for helsevitenskap Gjøvik MH-IHG

Institutt for helsevitenskap Ålesund MH-IHA

Institutt for klinisk og molekylær medisin MH-IKOM

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap MH-INB

Institutt for psykisk helse MH-IPH

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie MH-ISM

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk MH-ISB

Kavliinstitutt for nevrovitenskap MH-KIN
Fakultet for 
naturvitenskap NV

Institutt for bioingeniørfag NV-IBF

Institutt for biologi NV-IBI

Institutt for biologiske fag Ålesund NV-IBA

Institutt for bioteknologi og matvitenskap NV-IBT

Institutt for fysikk NV-IFY

Institutt for kjemi NV-IKJ

Institutt for kjemisk prosessteknologi NV-IKP

Institutt for materialteknologi NV-IMA

Fakultet for samfunns- og
utdanningsvitenskap SU

Institutt for geografi SU-IGE

Institutt for lærerutdanning SU-ILU

Institutt for pedagogikk og livslang læring SU-IPL

Institutt for psykologi SU-IPS

Institutt for sosialantropologi SU-SA

Institutt for sosialt arbeid SU-ISA

Institutt for sosiologi og statsvitenskap SU-ISS

Fakultet for økonomi OK

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse OK-IOT

Institutt for internasjonal forretningsdrift OK-IIF

Institutt for samfunnsøkonomi OK-ISO

NTNU Handelshøyskolen OK-HHS

NTNU Vitenskapsmuseet VM

Institutt for arkeologi og kulturhistorie VM-IAK

Institutt for naturhistorie VM-INH

















Hovedprinsipp: IE IV NV SINTEF HF-SU AD ØK MH VM

Nærhetsprinsippet

Premissene:

1. Samling institutter

2. Samling av fakulteter

3. Konsentrasjon av forskningsinfrastruktur

4. Konsentrasjon av undervisnings- og læringsarealer

5. Tverrfaglig virksomhet

6. Formidling og samfunnskontakt

7. Lokalisering HumSam og helse/sosial

8. Lokalisering av lærerutdanning

9. Samlokalisering med SINTEF og St. Olav
= Støtter 
= Støtter med merknader
= Imot

























































 
 
 

HF-sak 04/19 
 
Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget og Elin Juliussen  
 
 
 
Kartlegging av og system for programtillitsvalgte 
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
I likhet med instituttillitsvalgte (ITV) skal også programtillitsvalgte (PTV) nå registreres som 
ansatte ved NTNU for å kunne registrere timer i PAGA (NTNUs HR/lønnssystem på Innsida) 
og motta honorar. Konsulenten trenger derfor en helhetlig oversikt over PTVer ved alle 
institutt. Det er ITVenes ansvar å ha oversikt over PTV-stillinger ved sitt institutt, sørge for at 
alle disse stillingene er fylt, og at de valgte PTVene kommuniserer den nødvendige 
informasjonen til konsulenten for å kunne få tilgang til PAGA og registrere timer. Vi har mange 
PTVer på fakultetet, og arbeidet med å holde orden på hvem, hvor og antall er samlet sett 
for stort til å falle på konsulenten, som må melde inn PTVene til fakultetet. 
 
ITVene bes derfor snarest mulig om å melde inn:  
 

• Hvor mange programtillitsvalgte de har ved instituttet totalt  
• Hvor mange programtillitsvalgte de har ved hvert studieprogram  
• Navn og kontaktinformasjon på alle programtillitsvalgte, og perioden deres (f.eks. 

H18-V19). Husk at Registreringsskjema skal fylles ut av alle PTVene  
• Hvilke PTV-stillinger som evt. ikke er fylt ved instituttet  

 
Det vil fremover jobbes med å få plass et bedre system slik at ITVer kontinuerlig kan 
oppdatere «listene» over PTVer etter hvert som de byttes ut. Det minnes også om at 
stillingsinstruksen for ITVer stipulerer at de skal ha minst 2 møter med PTVene i løpet av 
semesteret.  
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