
 
 

MØTEREFERAT  
Studenttingsmøte 07/2012  
Dato: 30.08.12               
Møtetid: Kl. 18.15  
Møtested: R10, Realfagbygget 
Referent: Sverre Haug Lindseth 
Tellekorps: Vilde Coward, Gina Helstad, Jarle Møller, Torbjørn Aase 
Møteleder: Amund Aarvelta  
 
Til:  Arbeidsutvalget 
  Representanter med vara 
  Faste observatører 
 
Kopi til: Styret NTNU 
  Administrasjonen NTNU 

Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 
Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
Norsk Studentunion 

  Studentmedia 
 
Tilstede:        Representant fra: 
Atir Khan        Vara AB 
Emil M.U. Eliasson       HF 
Andreas Nilsen Kosmo      HF 
Rikke Lund        HF 
Ingrid Skogholt       HF 
Camilla Solheim Rikardsen     HF-AU 
Kenneth J. Wannebo      IME 
Madeleine Lorås       IME 
Kristine Valentinsen       IME 
Morten Skadsem Holthe      IME 
Anders Rohde       IVT 
Hege Eskild        Vara IVT 
Aslak Eriksen       IVT 
Simon Sandvåg       IVT-AU 
Martin Austin Stormoen      IVT 
Lars Grønnestad       NT 
Camilla Vedeler       SVT 
David Leiva        SVT 
Nina Gulzari        SVT 
Jirka Konietzny    (kom sent)  SVT-AU 
Eivind Rindal        SVT 



Vytautas Hermansen      SVT 
Anja Ziolkowski       Fungerende leder, STi 
Jon Mikkel Haugen       Fafo Nest 
 
Forfall:          
Thea Hougsrud Andreassen     AB 
Emilie Ranheim Skytøen      DMF 
Arve Grinden        IVT 
Xx         NT mangler  1 
representant 
Tina S Jacobsen       SVT 
Ola Rønning        SVT 
Cathinka Thyness       Sykmeldt leder, STi 
 
   
Bakbenken:  
Carl Fredrik Tjeransen      SVT, Klagenemda 
Torbjørn Aase       KK 
Jarle Alexander Møller      Leder, KK 
Vilde Coward       Nestleder, VT 
Aksel Lødmel Holene      FTR NT 
Gina Helstad        Leder, SP HiST 
Eli Fyhn Ullern       FTR SVT 

 
 

DAGSORDEN 
Torsdag 30 august kl. 18.15, R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen 

 
 
Kl. 18.15 Velkommen  
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 
Kl. 18.30 STi – sak 30/12  Oppnevning av vararepresentant til LMU  
 
Kl. 18.45 STi – sak 32/12  Oppnevning av vararepresentant til Den 

    Sentrale Klagenemnd 
 
Kl. 19.00  STi – sak 33/12   Supplering av landstyrerepresentant til NSO  
 
Kl. 19.20 STi – sak 31/12  Oppnevning av studentrepresentanter til 

     RFSF 
 
Kl. 19.40 STi – sak 35/12   Endring av stillingsinstruks til   

    Læringsmiljøansvarlig  
 
Kl. 20.10 Pause 
 
 
Kl. 20.30  STi - sak 34/12  Arbeidsprogrammet - revidering 



 
Kl. 21.15  STi – sak 29/12   Funksjonsnedsettelser og tilrettelegging 
 
Kl. 22.00 STi – sak 28/12  NTNU klaget inn til LDO – diskriminering av 

    studenter fra Syvendedags 
Adventistsamfunn 

  
Kl. 22.45  Referatsaker 
 
 
Kl. 23.00  Eventuelt  

Møtekritikk 
 
Kl. 23.30 Møtet heves! 
 

 
Møtet startet kl 18:20 
 
Amund Aarvelta ble godkjent som møteleder, og Sverre Haug Lindseth ble godkjent 
som referent.  
Tellekorps ble Vilde Coward, Gina Helstad og Jarle Møller. Torbjørn Aase ble 
supplert inn da Vilde måtte gå etter andre pause. 
 
Møteinnkalling godkjent.  
 
Dagsplan godkjent, med følgende endringer: 

 Presentasjonfra ISFiT før første sak 

 Bytte av orden på STi-sak 31 og 32. 
 
ISFiTs Fredspris presentert. 
 
Møteleder presenterte høydepunkt fra dagsorden. 
 

Studenttingssaker: 

 

STi-sak 30/12  Oppnevning av vararepresentant til Læringsmiljøutvalget (LMU) 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
Fungerende leder Anja Ziolkowski innledet saken. 
 
Det skulle velges en vararepresentant. Ingen stilte til valg. 
 
Forslag 1:  Fremmet av Jon Mikkel Haugen (Fafonest) 

  “AU får fullmakt til å supplere vara til LMU.” 
 
Vedtak:  «AU får fullmakt til å supplere vara til LMU, enstemmig vedtatt.» 
 
 
STi-sak 31/12 Oppnvevning av representanter til Rådet for studenter  
   med funksjonsnedsetteles (RFSF) 



Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
Fungerende leder Anja Ziolkowski innledet saken. 
 
Det skulle velges:  

 To faste representanter 

 To varaer 
 
Følgende stilte som faste representanter med funksjonstid tom 30.06.2013: 

 Isabel Sjåvik (på papir) 

 Anne Finstad (kun navn) 
 
 
Følgende stilte som vararepresentanter med funksjonstid tom. 31.12.2012: 

 Ingen 
 
Følggende stilte som vararepresentanter med funksjonstid tom. 30.06.2013: 

 Ingen 
 
Forslag 1:  Fremmet av Simon Sandvåg (STi-AU) 

  “AU får fullmakt til å supplere vara til RFSF.” 
 
Vedtak:  «Isabel Sjåvik og Anne Finstad valgt som faste representanter i RFSF 

ved akklamasjon.  
Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere varaene til RFSF, 
enstemmigvedtatt.» 

 
 
STi-sak 32/12 Oppnevning til Den sentrale klagenemnd 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
Fungerende leder Anja Ziolkowski innledet saken. 
 
Det skulle velges vara til Den sentrale klagenemd. 
 
Følgende stilte til valg: 

  Edvard Falch (på papir) 
 
Vedtak:  «Edvard Falch valgt til vararepresentant i Den sentrale klagenemd.» 
 
 
STi-sak 33/12 Supplering av landsstyrerepresentant til NSO 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
Fungerende leder Anja Ziolkowski innledet saken. 
 
Det skulle velges 4.vara til Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon. 
 
Følgende stilte til valg: 

 Vilde Coward 
 
Kandidaten presenterte seg. 
 



Det ble foretatt utspørring av kandidaten. 
 
Vedtak:  «Vilde Coward valgt til 4.vara i Landsstyret i Norsk 

Studentorganisasjon» 
 
 
STi-sak 35/12 Endring av stillingen til Læringsmiljøansvarlig 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
Fungerende leder Anja Ziolkowski innledet saken. 
 
Saken og innstillingen ble debattert. 
 
Ingen fremmet endringsforslag i saken. 
 
Vedtak:  «Studenttinget vedtar ny stillingsinstruks for læringsmiljøansvarlig med 

virkning fra dagens dato.» 

 

Stillingsinstruks for Læringsmiljøansvarlig 

 
Politisk 

 Se til at Studenttinget har en klart definert politikk på områder som berører 

læringsmiljøet og studiekvaliteten. 

 Vite hva denne politikken til enhver tid er. 

 Ha oversikt over de saker det arbeides med innenfor eget område og status i 

disse, og påse at de som har ansvar for sakene følges opp. 

Lokalt 

 Følge opp arbeidet med kvalitetssikring på NTNU. 

 Sitte i Læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget. 

 Sitte i Arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget. 

 Følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU. 

 
 
 
PAUSE 19:05-19:20 
 
 
 
STi-sak 34/12 Arbeidsprogrammet - revidering 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
Fag- og forskningspolitsk nestleder Jon Mikkel Haugen innledet saken. 
 
Arbeidsprogrammet ble debattert. Ingen fremmet endringsforslag. 
 
Vedtak:  «Arbeidsprogrammet enstemmig vedtatt på nytt.» 
 
 
STi-sak 29/12  Funksjonsnedsettelser og tilrettelegging 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  



Arbeidsutvalgets Simon Sandvåg innledet saken. 
 
Det ble stilt oppklarende spørsmål til saken. 
 
Saken og forslag til vedtak ble debattert. 
 
Forslag til vedtak:  

 
Forslag 1: Fremmet av Carl Fredrik Tjeransen (Bakbenken) 
   Endringsforslag på linje 185 til 186: 

“Pensumlister skal være klare og publiseres minst to måneder før 
semesterstart, slik...” 

 
Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal (SVT) 
   Endringsforslag på linje 182 til 183: 

“Den interne ansvarsfordelingen mellom de ulike avdelingene må 
klargjøres og eventuelle uklarheter må også avdekkes og ryddes opp” 

 
Forslag 3: Fremmet av Madeleine Lorås (IME) 
   Tilleggspunkt på linje 193 til: 
  “Pensum må gjøres tilgjengelig på nett som videoforelesninger” 
 
Forslag 4: Fremmet av Eivind Rindal (SVT) 
   Endringsforslag på linje 188 til: 

“Forelesningsnotater bør foreligge elektronisk en uke før forelesning der 
dette er hensiktsmessig, eller studentene ønsker det. Om nødvendig 
kan sensitiv informasjon taes ut av notatene som skal publiseres.” 

 
Forslag 5: Fremmet av Anders Rohde (IVT) 
   Endringsforslag på linje 188 (presisering av Eivinds forslag) til: 
  “..være tilgjengelig senest to virkedager før forelesning.” 
 
Forslag 6:  Fremmet av Kristine Valentinsen (IME) 
  Endringsforslag på linje 188 (presisering av Eivinds forslag) til. 

a) Erstatte “en uke” med 2 dager 
b) Stryke “der det er hensiktsmessig eller at studentene krever det” 

 
Forslag 7:  Fremmet av Carl Fredrik Tjeranssen (Bakbenken) 
  Tilleggsforslag på linje 186: 

“Ved manglende publisering av pensum innen fristen vil insituttet som 
tilbyr faget straffes økonomisk tilsvarende ordningen som ved for sen 
eksamenssensur.” 

   
Forslag 8:  Fremmet av Eivind Rindal (SVT) 
  Endringsforslag på linje 185-186: 

a) “Stryke punktet” 
b) Eller nytt punkt: “Pensumlister bør være klare 1 måned før 

semesterstart, sli at hovedlitteratur kan tilrettelegges. Dette bør også 
så langt mulig også gjelde for støttelitteratur.” 

 



Forslag 9:  Vytautas Hermansen (SVT) 
Endringsforslag på linje 185-186 (presisering av Car Fredriks forslag): 
Endre “to måneder” til “en måned” 

 
Votering: Startet kl 20:25 
 
Forslagene ble lagt i prioritert rekkefølge ut i fra mest ytterliggående endringsgrad. 
Det ble også åpnet for endringer på endringsforslag.  
 
Følgende endringer ble vedtatt: 

Forslag 3: vedtatt 
 
Forslag 5: vedtatt 
 
Forslag 1: vedtatt 
 
Forslag 9: vedtatt 
 
Forslag 8 b, andre setning: vedtatt 
 

 

Vedtak:  
«Om begrepet funksjonsnedsettelser mener Studenttinget NTNU at 
 

 Det skal sees helhetlig på begrepet funksjonsnedsettelser, og det skal 
inkludere både de synlige og usynlige funksjonsnedsettelsene. 

 
NTNU må være forsiktige med begrepsbruken, og det må spørres om det er behov 
for tilrettelegging, ikke nødvendigvis om man har en funksjonsnedsettelse, da dette 
kan virke stigmatiserende. 
 
Om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser mener Studenttinget 
NTNU at: 
 

 NTNU må være tidlig ute med informasjon, slik at man på et tidlig stadium gir 
rådgivning til studenter som trenger tilrettelegging. Hele NTNU og systemet 
rundt må bidra til at informasjonen når frem til studentene. 

 

 Undervisningsaktiviteter må tilrettelegges slik at studenter med 
funksjonsnedsettelser på best mulig måte kan få med seg undervisningen og 
få vist det de kan i henhold til læreplanmålene. 

 

 Rådgivningstjenesten må styrkes, og vellykkede kurs og arrangementer må 
videreføres. Nye kurs og arrangementer bør vurderes iverksatt for grupper 
med funksjonsnedsettelser som ikke har noe alternativ i dag. 

 

 Byråkratiet i søknadsprosessen må reduseres, og det må være en klar 
linjefordeling mellom forskjellige instanser på NTNU. 

 



 Pensumlister skal være klare og publiseres minst en måned før semesterstart, 
slik at hovedlitteratur kan tilrettelegges. Dette bør også så langt som mulig 
gjelde for støttelitteratur. 

 

 Forelesningsnotater må være tilgjengelig senest to virkedager før forelesning. 
 

 Teleslyngeapparat skal være installert i alle auditorier der det er nødvendig, og 
foreleser skal alltid benytte mikrofoner når det er tilgjengelig. 
 

 Pensum må gjøres tilgjengelig på nett som videoforelesninger» 
 
 
 
 
PAUSE: 20:33-20:45 
 
 
STi-sak 28/12 NTNU klaget inn til LDO – diskriminering av studenter fra 

Syvendedags Adventistsamfunn 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
Fag- og forskningspolitisk nestleder Jon Mikkel Haugen innledet saken. 
 
Det ble stilt oppklarende spørsmål til saken. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Forslag 1:  Fremmet av Carl Fredrik Tjeransen (Bakbenken) 

Endringsforslag: 

“Studenttinget mener at studentmassens behov som helhet skal veie 

tyngst, men at NTNU skal tilrettelegge for studenter som av religiøse 

årsaker ikke kan avlegge eksamener på gitte dager så lenge 

tilretteleggingen ikke er til ulempe for andre studenter.” 

 

Forslag 2:  Fremmet av Eivind Rindal (SVT) 

Tilleggsforslag: 

“Studenttinget NTNU ønsker ikke å støtte klagen fra 

Adventiststudentene om fritak fra eksamen på lørdager.  

Det er viktig at alle studenter stiller likt ved NTNU. Det er urimelig om 

man på religiøst grunnlag skal utforme NTNUs eksamenskabal.  

Om man av religion eller andre personlige grunner ikke kan ta eksamen 

må man selv ta konsekvensene av dette.” 

 

“Studenttinget NTNU stiller seg bak LDOs første vurdering av saken.” 

 

Forslag 3:  Fremmet av Lars Grønnestad (NT) 

Tilleggsforslag: 



“NTNU bør sette opp en prøveordning hvor studenter sier i fra før 

eksamenskabalen legges, om at det ikke kan ha eksamen på visse 

dager, slik at en kan prøve å unngå å legge eksamen i emnene til 

studenten på gitte dager.” 

 

Alle forslag til vedtak falt. 

 

Vedtak:  «Studenttinget mener at det er studentmassens behov som helhet som 

må veie tyngst, også ved eksamensavviklingen.» 

 

Referatsaker 

 
Ref-sak 51/12  STi-møte 06/12* 
Landsstyre ikke Landsmøte 21/12 
 
Ref-sak 52/12  AU-møte 11/12 – 14/12 (ligger på www.studenttinget.no) 
Referert 
 
Ref-sak 53/12  AU-medlemmene referer kort om arbeidet siden sist møte 
Jon Mikkel: Refererte fra klagesaken i Systemutviklingssaken. 100 % identisk 
eksamen som konten 2011. 18 studenter klaget. Klagenemda annulerte eksamen. 
Nye studenter ønsket å påklage klagenemdas avgjørelse. Sivilombudsmannen 
avgjorde at det er klageadgang på klagenemdas avgjørelse. Eksamen avholdt på 
nytt. Klagenemda må behandle saken på nytt, med Kunnskapsdepartementet som 
klageinstans. Hvis både klagenemda og Kunnskapsdepartementet finner den første 
eksamen gyldig, vil de som tok begge 
 
Konsekvensen er økt fokus på eksamensavvikling. Alle som kjenner til emner som er 
lignende må ta dette til Jon Mikkel. 
 
Simon: STi-saker og NSO-arbeid (blant annet prinsipprogramkomiteen). 
 
Camilla: Rammeplan for lektorutdanning, byggesaker. 
 
Jirka: Internasjonal komite i NSO, internasjonale studenters boforhold. Oppfølgning 
av STi-sak fra 2010 om utveksling. 
 
Anja: Har vært med ansettelsesprosessen for ny organisasjonsdirektør. 
 
 
Ref-sak 53/12  Referat Styret 
På kollegieforum. Har hatt vært på styreseminar de siste dagene på første styremøte 
i dag. 
 
 
Ref-sak 55/12  Referat fra Studentråd/allmøter (AB, NT, IME, SVT, HF, IVT og 

DMF) 
NT: Har valgt nye FTRer, gleder seg til å komme i gang. 
SVT: Nye brannvernsregler uten at noen i studentdemokratiet har hørt noe om det 



HF: Allmøte med valg av nye FTRer. Omorganisering av insituttene. 
IVT: Internhusleie på agendaen. 
DMF: Intet å melde. 
 
 
Ref-sak 56/12  Referat fra Velferdstinget 
Har jobbet med oppstart og samarbeidet med STi på immatrikuleringen. 
Debatt om semesteravgiften på førstkommende møte, denne foreslås økt med intill kr 
100. 
 
 
Ref-sak 57/12  Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til 
Intet å melde. 
 
Ref-sak 58/12  Referat fra SP-HiST og DMMH 
SP-HiST: Har kommet i gang med semesteret. 
DMMH: Ikke tilstede 
 
 
Ref-sak 59/12  Referat fra NSO 
Intet å melde 
 
 
Ref-sak 60/12  Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Intet å melde 
 
 
Eventuelt: 
Anja: Seminar neste helg med avreise fra hovedbygget 7. september kl 16. 
 
Jon Mikkel: Samlokalisering av NTNU-miljøene 
 
Simon: Møte i RFSF – hvis dere ser forhold som er dårlige, gi beskjed til Simon eller 
Randi Tiller i NTNU eiendom. Eller gi beskjed gjennom det elektroniske avvik.ntnu.no 
 
 
Møtekritikk  
Tatt til etteretning. 
 
 
Møtet ble hevet 22:20 
 
 
Anja Zolkowski /s/ 
Fung. leder        Sverre Lindseth /s/ 

Referent 


