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Møtedato: 02.05.2013 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 14/13 Velferdstingets mandat 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Retningslinjer for representantfordeling i Velferdstingets mandat 
 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
SiT – Studentsamskipnaden i Trondheim 
SP – Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
SR DMMH – Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høgskole 
TJSF – Trondheim Juridiske Studenters Forening 
BI – Handelshøyskolen i Trondheim 
Eierorganene – representantene fra STi, SP, SR DMMH og TJSF 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Etter en prosess som har vært litt frem og tilbake, og som har det vært vanskelig å 1 
behandle, skal vi omsider forhåpentligvis komme frem til en enighet med de resterende 2 
eierorganene. Det er forsøkt å skrive sakspapiret på en måte som gjør det forståelig, slik 3 
at det legger riktige rammer for diskusjonen. Det er også forsøkt så godt det er mulig å få 4 
med de synspunktene som har dukket opp hittil i prosessen, og det ikke intensjonelt fra 5 
min side hvis noen føler at ting er utelatt fra diskusjonen.  6 
 7 
Tiden har vært knapp, men benytt anledning frem mot møtet til å spørre om det er noe 8 
som er uklart. Vi skal uansett ha et vedtak i denne saken som vil legge føringer for den 9 
videre prosessen, og saksbehandler er opptatt av at dette gjøres på riktig grunnlag. Nå er 10 
det siden sist utformet retningslinjer av representanter fra eierorganene som 11 
forhåpentligvis gir et nytt grunnlag for å se på saken, og som oppfyller tidligere ønsker fra 12 
STi. 13 
 14 
Ting det kan være greit å ha i bakhodet er at representantfordelingen i VT ikke har vært 15 
endret siden opprettelsen i 1996. Dette er altså en prosess som skjer veldig sjeldent. 16 
Mandatet har vært oppe til revideringer, men uten at det har skjedd endringer i 17 
representantfordelingen, sist i 2007. Det er altså ikke et ønske fra eierorganene om at 18 
dette er noe som skal skje ofte, da det krever mye tid og gode prosesser det er vanskelig 19 
å fasilitere. 20 
 21 
Prosessen 22 
 23 
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 2 
- Sammen med representanter fra de andre eierorganene startet vi denne 24 

prosessen på nyåret, med utgangspunkt i at BI skal bli en del av SiT. Vårt første 25 
møte endte opp med et forslag om å øke antallet representanter i VT fra 17 til 19. 26 
Dette for å opprettholde et odde antall representanter. Den ”ekstra” representanten 27 
foreslo vi da skulle gis til HiST. Dette vil heretter kalles alternativ 1. 28 
 29 

- Dette ble diskutert på møte i STi den 21.03, for å gi STi muligheten til å gi 30 
saksbehandler innspill videre i prosessen. Her kom det innspill på at STi ikke følte 31 
at denne representantfordelingen var gjort på bakgrunn av riktige prinsipper og at 32 
grunnlaget var for tynt. Det var også i forkant av dette møtet at alternativet om 18 33 
representanter dukket opp som et reelt alternativ, der kun BI får en ekstra 34 
representant. Dette vil heretter kalles alternativ 2. 35 
 36 

- Dette ble så diskutert videre med eierorganene, og jeg tok med argumentene og 37 
innspillene fra STi så godt jeg kunne. Det er en gang slik at mandatet skal 38 
utformes av alle eierorganene, i et konstruktivt samarbeid, og her var det en 39 
uenighet mellom STi og resten av eierorganene. Det endte med at forslaget fra 40 
representantene fra eierorganene fortsatt sto på 19 representanter, hvorav BI og 41 
HiST fikk en ekstra representant hver.  42 

 43 
- Ny STi-sak ble så tatt opp i møte den 17.04, med en innstilling fra arbeidsutvalget 44 

på å godkjenne dette forslaget, og en dissens på at det ikke godkjennes før 45 
tydeligere retningslinjer hadde kommet på plass. Vedtaket fra saken i STi ble 46 
følgende:  47 
 48 
Studenttinget NTNU vedtar ikke nytt mandat for Velferdstinget i Trondheim. Inntil 49 
nytt mandat blir vedtatt får BI Studentersamfunn en representant i Velferdstinget. 50 
Nytt mandat må vedtas før konstituerende møte i 2014 51 

 52 
- Det ble så enda en runde med eierorganene, for å finne ut hva som ble veien 53 

fremover. Vi hadde et møte fredag 19.04. Her diskuterte vi, og kom halvveis frem 54 
til at 18 representanter var et alternativ man ikke var helt fornøyde med, men som 55 
man kan leve med, for så og senere se på retningslinjer og forskyve den endelige 56 
prosessen litt. 57 
 58 

- Dette ble utgangspunktet for diskusjonen og vedtaket gjort i STi-AU sitt møte 59 
mandat 22.04, der innstillingen i denne saken stammer fra, nemlig at VT blir 60 
bestående av 18 representanter, der BI får en ekstra.  61 
 62 

- Diskusjonen mellom eierorganene var dog ikke ferdig, da vi tenkte å legge planer 63 
for veien videre, og hvordan dette skal opp i eierorganene. Det kom også inn 64 
innspill fra flere kanter i løpet av den siste tiden vi har hatt opp denne saken, som 65 
har gitt enda flere momenter som det kan/må tas stilling til. Ettersom dette har blitt 66 
diskutert av eierorganene etter at STi-AU innstilte på det, vil det ikke være en del 67 
av innstillingen, men en del av saksgrunnlaget for videre diskusjon og vurdering i 68 
STi. Det vil da fremmes et endringsforslag som ivaretar dette, og som medfører at 69 
vi holder oss på 17 representanter, hvilket vil medføre at BI får en representant og 70 
at STi får én representant minde. Dette vil heretter kalles alternativ 3. I dette møtet 71 
kom vi også frem til et sett med retningslinjer for fordeling av representantene. 72 
Disse ligger vedlagt. 73 
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 74 
Alternativer og argumentasjon 75 
 76 
Alternativ 1 – 19 representanter 77 
 78 
11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 79 
5 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 80 
1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 81 
1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 82 
1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 83 
 84 
Det opprinnelige og primære forslaget fra eierorganene. BI gis en ekstra, og HiST gis en 85 
ekstra for å opprettholde et odde antall representanter. Dette er viktig fordi partall kan 86 
føre til stemmelikhet, hvilket kan være uheldig ved valg. Eierorganene ser det som 87 
fornuftig at HiST skal få en ekstra for å opprettholde et godt debattmiljø i VT, og fordi man 88 
mener dette er det beste alternativet for helheten i VT. Selv om STi og NTNU sin 89 
innflytelse blir mindre enn det den er i dag, er 11 av 19 et stort flertall som gir ”makt” til å 90 
få gjennom mye om det er det som er ønskelig. Ser man rent matematisk på dette får 91 
HiST en ”fordel” rent prosentmessig. Samtidig er dette mer i tråd med fordelingen slik den 92 
har vært tidligere år, da HiST har hatt denne ”fordelen” fordi man mener det har vært 93 
gunstig for VT sin helhet. 94 
 95 
Alternativ 2 – 18 representanter 96 
 97 
11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 98 
4 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 99 
1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 100 
1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 101 
1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 102 
 103 
STi sitt midlertidige forslag frem til nye retningslinjer er på plass. Legger ikke vekt på 104 
argumentet om odde antall representanter, og ser ikke argumentasjon for hvorfor HiST 105 
skal få en ekstra representant. Et alternativ som gir et matematisk veldig riktig forhold 106 
mellom NTNU og HiST slik studenttallet er den dag i dag. 107 
 108 
Alternativ 3 – 17 representanter 109 
 110 
10 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 111 
4 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 112 
1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 113 
1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 114 
1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 115 
 116 
Det nye og sekundære forslaget fra eierorganene. Opprettholder odde antall 117 
representanter, og holder antallet representanter på dagens nivå. Ut i fra retningslinjene 118 
anser vi dette som et godt alternativ, basert på følgende argumenter: 119 
 120 

1. Vi holder det innenfor et fornuftig antall representanter som er likt det vi har i 121 
dag 122 

2. Alle eierorganene er representert 123 
  

 



 4 
3. Det tar hensyn til institusjonenes størrelse og innflytelse.  124 

 125 
Dette alternativet forutsetter at man synes det er fornuftig å holde antallet representanter 126 
på nivået man har i dag, og at VT ikke skal øke i størrelse. Punkt 2 er alle enige i, og STi 127 
har vært veldig klare på at det er av alles interesse at BI skal inn på lik linje som de andre 128 
institusjonene. Når det gjelder punkt 3, så betyr dette at det er 14 representanter igjen 129 
som må fordeles mellom NTNU og HiST. Det gir to alternativer; 130 
 131 
Alternativ A – STi får én representant mindre, slik at fordelingen blir NTNU 10 og HiST 4 132 
 133 
Alternativ B – SP får én representant mindre, slik at fordelingen blir NTNU 11 og HiST 3 134 
 135 
Her mener eierorganene at alternativ A ivaretar helheten på best mulig måte, og det er 136 
også det alternativet som ivaretar den matematiske fordelingen best mulig. 137 
 138 
Saksbehandlers vurdering 139 
Saksbehandlers ønske i denne saken er at STi gis et riktig grunnlag for å fatte et riktig 140 
vedtak som skal brukes videre i prosessen, og et vedtak som de andre eierorganene 141 
forhåpentligvis kan si seg enig i. Grunnen til at dette dukker opp nå, litt i siste liten, er at 142 
eierorganene bestemte seg for å gjøre ferdig retningslinjene og komme med et omforent 143 
forslag, i et forsøk på å i større grad møte ønskene fra forrige STi-møte. Dette fordi det 144 
ikke er ønskelig at denne prosessen drar enda lengre ut i tid, og at eierorganene gjerne 145 
ser at man blir ferdig med dette før sommeren.  146 
 147 
STi står selvfølgelig fritt til å vedta det dere ønsker, men fra eierorganene er det slik 148 
prosessen har utviklet seg et ønske om alternativ 3, med 17 representanter, fordi man 149 
mener dette best mulig speiler de retningslinjene vi har lagt til grunn, og fordi det kan 150 
anses som mindre ekstremt enn alternativ 1, som var det første som ble foreslått. Dette 151 
forslaget vil bli fremmet før møtet, men ha det med når dere leser sakspapiret og skal 152 
gjøre dere opp en mening om de forskjellige modellene. 153 
 154 
Arbeidsutvalgets innstilling 155 
 156 
Mandat for Velferdstinget 157 
Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende fra ... 158 
 159 
Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 160 
 161 
11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 162 
4 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 163 
1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 164 
1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 165 
1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 166 
 167 
Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver 168 
sin observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 169 
 170 
Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 171 
Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede 172 
under forhandlingene om møtet skal lukkes. 173 
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 174 
Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 175 
ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv 176 
sine vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. 177 
Dette arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 178 
 179 
Ansvarsområde 180 
 181 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse 182 
over studentvelferden i Trondheim.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 183 
omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sin studentrettede virksomhet. 184 
 185 
Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 186 
vararepresentanter til konsernstyret i SiT i tråd med "Lov om studentsamskipnader".  187 
 188 
I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiTs virksomhet, eller i saker der det er 189 
uklart om saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets 190 
deltagelse gjøres i samråd med eierorganene.  191 
 192 
Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 193 
hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik  194 
beslutning fattes. 195 

  

 



Retningslinjer for representantfordeling i Velferdstingets mandat 

Eierorganene ønsker med dette dokumentet å nedfelle prinsipper som vi mener bør 
tillegges vekt under forhandlinger om representantfordelingen til Velferdstinget i 
Trondheim. Dokumentets føringer er ikke absolutte, men kan gi gode holdepunkter 
for hvordan eierorganene kan ta for seg en endring i representantfordeling i 
Velferdstinget. Prinsippene tar utgangspunkt i erfaringer fra revideringen av 
Velferdstingets mandat våren 2013. 

1. Velferdstingets størrelse 

Velferdstingets størrelse bør ikke overstige 17 representanter. Et for stort 
Velferdsting er uhensiktsmessig fordi det svekker den reelle innflytelsen til 
representanter fra små utdanningsinstitusjoner gjennom å begrense deres taletid. 
Viktig er det at Velferdstinget ikke stadig vokser seg større, dette også fordi det 
påbeløper ekstrakostnader ved seminarer/arrangement osv. som må tas fra 
semesteravgiftskroner. 

2. Eierorgan skal alltid være representert med minst én (1) representant 

Uavhengig av en utdanningsinstitusjons størrelse skal eierorganet ved aktuelle 
institusjon være representert med minst én representant i Velferdstinget. Sikring av 
reel innflytelse bør veie tyngre enn studentantall ved små utdanningsinstitusjoner. 

3. Omfordeling av representanter bør ta hensyn til institusjonsstørrelse og 
mulighet til reel innflytelse 

Disse to prinsippene bør veies opp mot hverandre for å sikre et Velferdsting med en 
sammensetning der alle kan bli hørt. Samtidig må den til en viss grad gjenspeile 
studentsammensetningen til studentmassen tilknyttet Studentsamskipnaden i 
Trondheim.  

 



 
 
  

Møtedato: 02.05.2013 Saksbehandlere: Vegard Gavel-Solberg og Martine Firing 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 21/13 Arbeidsinstruks for studentrepresentanter i Forvaltningsutvalget 

for sivilingeniørutdanningen (FUS) 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS-representantene 
 
Forkortelser 
FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Saksbehandlerne (sittende FUS-representanter) hadde på nyåret et møte med sittende 1 
FUL-representanter, fag- og forskningspolitisk nestleder i Studenttinget Sondre Jahr 2 
Nygaard og tidligere FUS-representant Jon Mikkel Haugen. Der ble den organisatoriske 3 
statusen til FUL- og FUS representanter diskutert, og det ble enighet om at utarbeidelse 4 
av arbeidsinstruks både for FUS- og FUL representanter var et hensiktsmessig ledd i 5 
prosessen med å tydeliggjøre FUS- og FUL representantene har i studentdemokratiet. 6 
 7 
Saksbehandlerne har, i samarbeid med tidligere FUS-representant Jon Mikkel Haugen, 8 
utarbeidet et forslag til arbeidsinstruks for FUS-representanter. Denne tydeliggjør 9 
representantenes organisatoriske rolle, samtidig som den er et godt hjelpemiddel for 10 
nyvalgte representanter til raskt å sette seg inn i sine arbeidsoppgaver. 11 
 12 
Saksbehandlers vurdering 13 
Det eksisterer pr. i dag ingen stillingsinstruks for studentrepresentantene i FUS, og derav 14 
ingen beskrivelse av studentdemokratiets forventning til FUS-representantene. 15 
Arbeidsinstruksen ble vedtatt i SR-siv.ing. 9.4.2013 og sendes derfor videre til STi for 16 
endelig vedtak. 17 
 18 
 19 
Arbeidsutvalgets innstilling 20 
Arbeidsinstruks for FUS-representantene vedtas. 21 
  22 
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 2 
VEDLEGG 1 1 

Arbeidsinstruks for FUS-representantene 2 
 3 
Studentrepresentantene i FUS skal ivareta sivilingeniørstudentenes interesser i 4 
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen.  5 
 6 
Allmøtet for sivilingeniørutdanningen innstiller en representant til Studenttinget, som 7 
så foretar den formelle oppnevningen. Det skal fortrinnsvis sitte en mannlig og en 8 
kvinnelig studentrepresentant i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår. Den 9 
FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for Studentrådet for 10 
sivilingeniørutdanningen som består av FTRer fra fakultetene som tilbyr 11 
sivilingeniørutdanning (IVT, IME, NT), samt IØT. Representantene jobber sammen 12 
og har kontortid to timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra 13 
studiesituasjon og timeplan. 14 
 15 
FUS-representantene har fast kontor som de deler med FTRene på IØT, AB og IVT. 16 
De deler en 100 % konsulentstilling med de andre tillitsrepresentantene. 17 
 18 
Arbeidsoppgaver: 19 
 20 

- Forberede seg til og delta på FUS-møter. Her skal representantene ivareta 21 
sivilingeniørstudentenes perspektiver. 22 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 23 
sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 24 
høringssvar fra studentrådene IVT, NT, IME og IØT på høringer som 25 
kommer fra FUS. 26 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester. 27 
- Kontortid to timer pr. uke. 28 
- Delta på formøter til NTNUs styre, formøte til UU og Studenttingsmøter når 29 

saker som angår sivilingeniørstudentene behandles. 30 
- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.  31 
- Være ressurspersoner for medlemmene i SR Siving. 32 

 33 
 34 
 35 

  

 



 
 
  

Møtedato: 02.05.2013 Saksbehandler: Madeleine Lorås 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 22/13 Valg av landsstyrerepresentanter til Norsk Studentorganisasjon 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NSO – Norsk studentorganisasjon  
LS – landsstyre  
LM – landsmøte 
AU - Arbeidsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
I NSO sitt Landsstyre (LS) sitter det fem representanter fra Trondheim, der tre av 1 
disse velges av Studenttinget. De resterende plassene er det HiST som har, mend 2 
DMMH er førstevara. 3 
 4 
LS er NSO sitt utøvende organ mellom hvert Landsmøte (LM). LS arbeider også med 5 
sakspapirene til LM, og innstiller i stort sett alle disse sakene.  Det er møter 5 ganger 6 
i året, hvor reiser og opphold i forbindelser med møtevirksomheten blir dekket. Fire 7 
av landsstyremøtene vil finne sted over en langhelg (tidlig fredag-søndag), mens et 8 
femte møte skjer i sammenheng med Landsmøtet. LS har en spesielt viktig rolle i å 9 
følge opp arbeidet som NSO-AU gjør og følge opp budsjettene for organisasjonen.  10 
 11 
Simon Utseth Sandvåg, Lars Kristian Holgersen og Sverre Haug Lindseth sitter i LS 12 
per dags dato, hvor Simon sitter til 31.12.2013, mens Lars Kristian og Sverre til 13 
30.06.2013.  14 
 15 
Datoene er satt for møtene det kommende året: 16 
 17 
LS 1: 27.-29. september 18 
LS 2: 22.-.24. november 19 
LS 3: 24.-26. januar 20 
LS 4: 27. mars (antar jeg, dagen før LM) 21 
LS 5: 23.-25. mai 22 
 23 
Saksbehandlers vurdering 24 
Det skal velges 2 faste representanter til LS, med funksjonstid fram til 30.06.2014, samt 25 
en 2. vara og en 4. vara med samme funksjonstid. 26 
 27 
Foreløpig har Tina Melfjord og Anja Johnsen har forhåndsinnmeldt sitt kandidatur til 28 
fast representant.  29 
 30 
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 2 
Arbeidsutvalgets innstilling 1 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  2 
 3 

  

 



 
 
  

Møtedato: 02.05.2013 Saksbehandler: Madeleine Lorås 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 23/13 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningene 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Referat fra Allmøte siv.ing den 18.04.13 
Kandidatpresentasjon Åsa S. Hoem 
 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene  
UU – Utdanningsutvalget 
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den 1 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 
sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 
Rektor i strategiske spørsmål.  4 
 5 
FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 
gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 
fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som velges henholdsvis før 8 
jul og før sommeren. 9 
 10 
FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor: 11 

• Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen 12 
• Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 13 
• Gi tilråding om strukturen i utdanningen 14 
• Gi råd om etablering og nedlegging av program 15 
• I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 16 

programmene 17 
• Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 18 

sivilingeniørutdanningen 19 
• Forberede saker som skal behandles av Rektor 20 
• Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 21 

 22 
  23 
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 2 
Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og som er 1 
av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal legges frem for 2 
Utdanningsutvalget. 3 
 4 
Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 5 

• I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 6 
kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 7 

• Føre tilsyn med at læringsmålene nås  8 
• Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 9 

kvalitetsforbedrende tiltak 10 
• Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  11 
• Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 12 

 13 
 14 
Saksbehandlers vurdering 15 
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 16 
utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 17 
fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget.  Som 18 
ved alle andre valg i Studenttinget har alle studenter mulighet til å stille. 19 
  20 
Representanten vil sitte fra 01.08.2013 frem til 31.07.2014, og første halvdel av 21 
perioden vil representanten sitte sammen med Martine Firing, som sitter frem til 22 
31.12.2013. Representanten vil erstatte Vegard Gavel-Solberg som sitter fram til 23 
31.07.2013. 24 
 25 
SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 26 
som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 27 
Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 28 
av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 29 
representanten som stedfortreder.  30 
 31 
Allmøte for siv.ing ble avholdt 18.04.13. Der ble Åsa S. Hoem ble valgt til å innstilles 32 
til STi. 33 
 34 
Arbeidsutvalgets innstilling 35 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 36 
 37 
 38 

  

 



 
Referat fra Allmøte for Sivilingeniørstudentene  

DATO: 18. april 2013 
KLOKKA: 1415 
STED: S3, Stripa, Gløshaugen 
 
Tilstede: 25 studenter, av disse 22 sivilingeniørstudenter. 
  
 

1. Konstituering av Allmøte for Sivilingeniørutdanningen. 
Vegard Gavel-Solberg konstituerte allmøte. 
a. Valg av møteleder ved akklamasjon: Vegard Gavel-Solberg. 
b. Valg av referent ved akklamasjon: Kari Fürst 
c. Valg av tellekorps ved akklamasjon: Sondre J. Nygaard og Mats Andreassen. 
 

2. Slik kan vi gjøre referansegruppene bedre. Orientering v/fakultetstillitsvalgte, 
Julie Fosseide. 
På bakgrunn av NOKUTs rapport om kvalitetssikringen av utdanningen har 
problemene rundt referansegruppe systemet blusset opp igjen. Dette har den 
siste tiden vært til diskutert og behandlet i studentdemokratiet. For å få 
referansegruppene bedre og mer representative avhenger mye av at studentene 
svarer på emneevalueringen. Hvordan får vi til dette?  
Etter at Julies skissert noen forslag ble det åpnet for spørsmål.   

 
3. Orientering fra studentene i Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningen 

(FUS). 
Martine la fram noen av sakene som FUS har jobbet med gjennom semesteret, 
her kan nevnes: 
• Avtale i forbindelse med masteroppgaven.. 
• Karakterbeskrivelsen ved sensur av masteroppgaven og eksamen. 
• Kvalitetssikring av sivilingeniørutdanningen. 
• Digital eksamen 
• Studenter i Ledelse/Ledelse i Praksis, emne for studenter i høyere frivillige 

verv. 
• IKT i sivilingeniørutdanningen. 

 
Det ble gitt mulighet for å stille spørsmål. 



 
4. Valg av studentrepresentant til FUS. 

Det var en forhåndsanmeldt representant, Åsa S. Hoem. Åsa er på utveksling og 
var på skype under denne saken. Der var mulig å melde sitt kandidatur helt fram 
til avstemmingen. Arve Grinden ønsket å stille til valg. 
Kandidatene fikk presentere seg og etterpå ble det åpnet for spørsmål fra salen. 
Tilslutt fikk kandidatene ett minutt hver til sluttappell. 
 
Det ble gjennomført skriftlig valg. 
 
Åsa S. Hoem vant med 12 mot Arve Grindens 10 stemmer. 

 
 

5. Eventuelt. 
Noen av studentene som stiller til valg til Styret ved NTNU ba om å få presentere 
seg, dette var: 
Eivind Rindal, Haakon Utby, Odd Magnus Trondrud og Merete Falck. 
De oppfordret alle til å stemme. 
 
 
 

For Studentrådet for Sivilingeniørutdanningen 
 
 

    
Vegard Gavel-Solberg/s/     Martine Firing/s/ 

 
 



Kandidatpresentasjon 
• Navn: Åsa Snilstveit Hoem 

• Alder: 24 

• Studie: Produktutvikling og Produksjon, 
         4. årstrinn  

• Relevant erfaring: 

– Studentvalgt representant i NTNU-styret 

– Fakultetstillitsvalg for IVT 

– Studieprogramrepresentant for PuP  

– Studenttingsmedlem for 2 perioder 

– Studentrepresentant i utvalg nedsatt av FUS (IKTiSU og reorganisering av 
Jentedagen) 

– ANSA i Singapore 

– Jobbet som frivillig i NTNUI og UKA 

• Viktige saker jeg er opptatt av: 

• Studiekvalitet og kvalitetssikring av eksamen 

• Trygg utveksling  

• Støtte studentinitiativ som gir faglig påfyll og frivillig engasjement 

• Begrensning av opptaksrammer.  

• Tilstrekkelig valgfrihet innen K-emner 

• Hvorfor skal du stemme på meg? 

• «Jeg har bred erfaring og fyldig kjennskap til studentdemokratiet og NTNU som organisasjon. 
Jeg vil gå inn i alle saker med grundighet og engasjement for at studentene skal komme best 
ut» 

 

 



 
 
  

Møtedato: 02.05.2013 Saksbehandler: Sondre Jahr Nygaard 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 24/13 Oppnevning av student til Utdanningsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
 
Forkortelser 
UB – Universitetsbiblioteket 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget har to studentrepresentanter i Det sentrale utdanningsutvalg (UU) ved 1 
NTNU. Fra første juli går perioden for studentrepresentant Edvard Falch ut, og det må 2 
velges ny representant for skoleåret 2013/14. 3 
 4 
Utvalgets formål er: ” Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og 5 
utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid 6 
skal bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig 7 
utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med 8 
høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle 9 
problemstillinger på fakultetsnivå.” 10 
 11 
Rådet ledes av prorektor for utdanning, og er sammensatt av prodekaner for utdanning 12 
fra hvert fakultet, ledere av forvaltningsutvalgene (FUL og FUS), direktør fra 13 
universitetsbiblioteket, leder for Seksjon for universitetspedagogikk, Studiedirektør i tillegg 14 
til to studentrepresentanter. Utvalget møtes ca. én gang pr. måned og møtenes varighet 15 
ligger normalt på tre timer. 16 
 17 
STi-sak 15/09 vedtok følgende stillingsinstruks for studentrepresentantene i 18 
Utdanningsutvalget: 19 
 20 
”Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 21 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, og 22 
Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 23 
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 24 

 25 
 26 
 27 
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 2 
Arbeidsoppgaver 28 

 29 
• Delta på Utdanningsutvalgets møter 30 
• Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir 31 

diskutert 32 
• Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 33 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 34 
• Delta på Studenttingets seminar 35 
• Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 36 
• Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 37 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og Forskningspolitisk 38 
nestleder en innføring i relevante saker i UU.” 39 

 40 
 41 
Saksbehandlers vurdering 42 
Sondre Jahr Nygaard sitter nå i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som Fag- og 43 
forskningspolitisk nestleder sammen med Edvard Falch som trer ut av stillingen 44 
30.06.2013. Vervets periode er fra 01.07.2013 til 30.06.2014. 45 
 46 
Vervet er kompensert til 80 t./semesters lønn. 47 
 48 
Representanten vil få en gjennomgang og innføring i saker som er aktuelle i 49 
Utdanningsutvalget av sittende representant. 50 
 51 
Forhåndsinnmeldt kandidat til fast representant er Eli Fyhn Ullern. 52 
 53 
Arbeidsutvalgets innstilling 54 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 55 

  

 



 
 1 
  

Møtedato: 02.05.2013 Saksbehandler: Madeleine Lorås 
_______________________________________________________________________ 2 
 3 
STi-sak 25/13  Oppnevning av studentrepresentant til Den sentrale klagenemnd 4 
_______________________________________________________________________ 5 
 6 
Bakgrunn for saken 7 
I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 8 
følgende oppgaver:  9 

• Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 10 
uten å være opptatt som student  11 

• klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 12 
• klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 13 

osv 14 
 15 
I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 16 
lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. Jon Mikkel Haugen sitter i dag 17 
som studentrepresentant med en funksjonstid frem til 31.12.13, med Vegard Gavel- 18 
Solberg som vara for samme periode. Carl Fredrik Tjeransen sitter til 30.06.13, med 19 
Ola Rønning som vara for samme periode.  20 
 21 
Saksbehandlers vurdering 22 
Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med 23 
funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Man skal nå velge 24 
en student med vara som får funksjonstid fra 01.07.13 til 30.06.14. Per nå sitter Jon 25 
Mikkel Haugen og Carl Fredrik Tjeransen som fast med funksjonstid til hhv. 31.12.13  26 
30.06.13. Varaer er hhv. Vegard Gavel-Solberg og Alexander Nietzold. Carl Fredrik 27 
Tjeransen har forhåndsinnmeldt at han stiller til gjenvalg.  28 
 29 
Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer 30 
forberedelse før hvert møte, kompensert med 280 kr pr time for møtene og noe for 31 
forberedelse. 32 
 33 
Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 34 
sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 35 
har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 36 
 37 
Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 38 
”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors føringer for 39 
innstillingen.” 40 
 41 
Arbeidsutvalgets innstilling 42 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  43 
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Møtedato: 02.05.2013 Saksbehandler: Madeleine Lorås 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 26/13  Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
LMU – Læringsmiljøutvalget  
STi – Studenttinget  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 2 
utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 3 
studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 4 
sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 5 
 6 
Studentene har fire studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder 7 
(2011, 2013, 2015 osv). I 2013 er Eivind Rindal leder.  8 
 9 
Vegard Vefring og Eivind Rindal sitter i dag som studentrepresentant med en 10 
funksjonstid  til 31.12.13, med Madeleine Lorås, David Zhu Leiva og Mats Karsten 11 
Andreassen som vararepresentanter for samme periode. Lars Grønnestad og 12 
Marianne Tronrud sitter til 30.06.13. 13 
 14 
Fra STi-sak 26/11: 15 

"Studenttinget velger i høst 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 01.01.- 16 
30.06. og der 2 plasser i LMU vil bli fordelt blant AU. Det gjennomføres et nytt 17 
LMU valg i april/mai der det velges 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 18 
01.07.-30.06." 19 
 20 

Mandatet lyder som følger: 21 
 22 
”Mandat for Læringsmiljøutvalget 23 
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 24 
skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 25 
bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  26 
 27 
Utvalget skal:  28 

1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  29 
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  30 



 2 
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 1 

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  2 
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.» 3 

 4 
 5 
 6 
 7 
Saksbehandlers vurdering 8 
Studenttinget oppnevner to studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget i 9 
2013/2014. Det må i tillegg velges 1 vararepresentanter med samme funksjonstid (da 10 
vi allerede har 3 vararepresentanter, skal det velges inn bare 1 vararepresentant 11 
denne gangen) 12 
 13 
 14 
Arbeidsutvalgets innstilling 15 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  16 

  

 



 
 
  
Møtedato: 02.05.2013 Saksbehandler: Madeleine Lorås 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 27/13 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget 

for Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 2 
lektorutdanningene (FUL). Det skal velges to faste representanter til FUL, hver høst. 3 
Grunnet at nåværende representant Oda Stemsrud forlater NTNU til høsten må vi 4 
velge en ny.  5 
 6 
Det skal derfor velges en fast representant fra 5-årig lektorutdanning med 7 
funksjonstid 01.06.13 – 31.12.13. 8 
 9 
Line Willersrud sitter nå og fram til 31.12.13 10 
 11 
Mandat for Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL) 12 
Fastsatt av Rektor 20.01.2012, jf. vedtak i NTNUs styre 12.10.11 (S-sak 51/11) 13 
 14 
Formål 15 
FUL er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUL skal ivareta den 16 
tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle felles 17 
kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd 18 
til Rektor i strategiske spørsmål. 19 
 20 
Vedtaksmyndighet 21 
FUL vedtar studieplaner (herunder oppretting/nedlegging av studieretninger og 22 
hovedprofiler) og læringsmål for de 5-årige lektorprogrammene etter forslag fra 23 
fakultetene, som forvalter de disiplinfaglige emnenes innhold. 24 
 25 
Rådgivningsfunksjon overfor fakultetene 26 
FUL utarbeider, i samarbeid med fakultetene, anbefalte studieløp og kombinasjoner 27 
med sikte på lektoryrket. 28 
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 2 
Oppgaver overfor Rektor 29 

• Ta initiativ i saker som angår lektorutdanningene 30 
• Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 31 
• Gi tilråding om strukturen i utdanningene 32 
• Gi råd om etablering og nedlegging av program 33 
• I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 34 
• programmene 35 
• Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 36 

lektorutdanningen 37 
• Forberede saker som skal behandles av Rektor 38 
• Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 39 
• Saker som gjelder lektorutdanningene, som vil angå andre studieprogram og 40 

som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, 41 
skal legges frem for Utdanningsutvalget. 42 

 43 
Generelt 44 
I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 45 
kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 46 
Føre tilsyn med at læringsmålene nås ' 47 
Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 48 
kvalitetsforbedrende tiltak 49 
Påse at utdanningen er i samsvar med nasjonal rammeplan 50 
Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene 51 
Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 52 
 53 
Sammensetning 54 
FUL ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som gir 55 
Lektorutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 56 
fakultetetsledelse. Studentene skal ha to representanter. FUL skal ha to eksterne 57 
medlemmer. Rektor oppnevner medlemmene i FUL. Studiedirektøren har 58 
sekretariatsansvaret for FUL» 59 
 60 
 61 
Saksbehandlers vurdering 62 
Studenttinget velger en fast representant med funksjonstid 01.06.13 – 31.12.13. 63 
 64 
Saksbehandlers innstilling 65 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 66 

  

 



 
 1 
  

Møtedato: 02.05.2013 Saksbehandler: Tina Melfjord og Sondre Jahr Nygaard 
_______________________________________________________________________ 2 
 3 
STi-sak 28/13 Strategi for stortingsvalget 2013 4 
_______________________________________________________________________ 5 
 6 
 7 
Vedlegg 8 
tekst 9 
 10 
Forkortelser 11 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12 
STi – Studenttinget 13 
SSB – Statistik sentralbyrå 14 
NSO – Norsk studentorganisasjon 15 
HiST – Høgskolen i Sør-Trøndelag 16 
HiL – Høgskolen i Lillehammer 17 
_______________________________________________________________________ 18 
 19 
Bakgrunn for saken 20 
 21 
Det er viktig at STi er en aktiv politisk aktør inn mot Stortingsvalget høsten 2013. 22 
Saksbehandler ønsker derfor å legge en strategi på hvordan vi kan bidra til å løfte 23 
utdanningspolitikk på dagsorden. 24 
 25 
Studenttinget er det øverste studentdemokratiske organ ved NTNU. Det er derfor 26 
viktig at Studenttinget er synlig og har en fremtredende rolle i å løfte aktuelle 27 
utdanningspolitiske saker på dagsorden under stortingsvalget. Her skal Studenttinget 28 
være en synlig politisk aktør for å vise politikere fra Sør-Trøndelag at studentene skal 29 
være en viktig del i valgkampen. I den forbindelse må Studenttinget tenke strategisk 30 
på hva slags arrangementer vi skal ha, hvordan vi skal legge opp arbeidet mot 31 
mulige påtroppende beslutningstagere, hva slags saker vi vil ha på dagsorden, hva 32 
slags vinkling vi vil ha på arbeidet og hvem vi skal samarbeide med. I tillegg må 33 
Studenttinget gå foran og jobbe for at studentene stemmer og engasjerer seg under 34 
valget.  35 
 36 
Saksbehandlers vurdering 37 
Saksbehandler ser for seg en strategi todelt formål. Det ene formålet er å løfte 38 
studentpolitikken opp på dagsorden for politikere forøvrig, og det andre er å øke 39 
valgdeltakelsen hos unge. 40 
 41 
Målet er ikke å jobbe for gjennomslag, men å være synlig som studentrepresentanter 42 
og samtidig vise at det er viktig at studenter engasjerer seg og bruker stemmeretten. 43 
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 2 
I følge SSB viser at unge er dårligst i landet til å stemme ved valg. Det som gjør at 44 
studenters behov blir satt på dagsorden er at flere unge stemmer slik at det å 45 
forholde seg til oss blir viktig for et partis oppslutning ved valg. 46 
 47 
Det har vært en tradisjon at politikere fra Sør-Trøndelag og studentdemokratiene i 48 
Trondheim har inngått en politikeravtale som legger føringer for hvilke saker som er 49 
viktig for Trondheimsstudentene. Dette skal også gjøres i år. Saksbehandler ser det 50 
som hensiktsmessig at temaet for årets politikeravtale konsentrerer seg rundt 51 
temaene studentboligbygging og infrastruktur. Studentboligbygging er NSOs 52 
topprioritet, og det er derfor viktig at vi er en samlet studentstemme på temaet. Under 53 
landsmøtet til NSO ble også resolusjonen “Infrastruktur - en forutsetning for 54 
utdanningskvalitet og heltidsstudenten” vedtatt. Denne ble utarbeidet av 55 
Studenttinget i samarbeid med Studenttinget, SP HiST og Studentparlamentet ved 56 
HiL. Det er derfor naturlig at infrastruktur er en viktig del av hva 57 
Trondheimsstudentene ønsker å få på dagsorden.  58 
 59 
Studenttinget bør være med på å arrangere aksjon opp mot Stortingsvalget. Aksjoner 60 
skaper medieoppmerksomhet og legger press på politikere. En aksjon er det kun 61 
egen kreativitet som setter begrensninger for hva man kan gjøre. Tidligere har det 62 
blitt arrangert teltaksjoner utenfor Kunnskapsdepartementet for å sette fokus på 63 
boligsituasjonen for studenter. Et annet eksempel på aksjon kan være provisoriske 64 
lesesalsplasser utenfor rådhuset eller lignende for å sette fokus på plassmangel på 65 
campus ulike steder i landet. NSO vurderer en nasjonal aksjonskampanje og 66 
saksbehandler ser på det som bra hvis studentene i Trondheim kan bli med på den 67 
nasjonale kampanjen. Dersom NSO ikke arrangerer en nasjonal kampanje vil 68 
Trondheim stå for sin egen kampanje. 69 
 70 
I tillegg til offentlige arrangementer kan også leder drive aktiv intrigemakeri inn mot 71 
partiene. Det er viktig å ha god korridorpolitikk i tillegg til det offentlige presset for å få 72 
inn studentpolitiske saker under stortingsvalget. Dette viser at studentpolitikere ikke 73 
bare er bajaser, men også en politisk aktør det er viktig å ta med i regninga. 74 
 75 
Arbeidsutvalgets innstilling 76 
• Studenttinget skal være med å skrive en politikeravtale mellom de 77 

studentdemokratiske organene i Trondheim og partiene som skal ha hovedtema 78 
studentboliger og infrastruktur. 79 

• Studenttinget skal arrangere debatt mellom partiene. 80 

• Ledelsen skal møte listetoppene fra Sør-Trøndelag for å diskutere aktuelle 81 
utdanningspolitiske saker. 82 

• Studenttinget skal arrangere en aksjon i Trondheim. 83 

• Studenttinget skal ta initiativ til standdager på Dragvoll og Gløshaugen der 84 
ungdomspartiene inviteres til standvirksomhet. 85 

• Studenttinget skal drive aktivt informasjonsarbeid for å oppfordre studenter til å 86 
stemme. 87 
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Vedlegg 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi - Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
I forbindelse med valg til NTNU-styret har diskusjonen rundt kvotering av kjønn igjen blitt 1 
aktuell. Dusken.no publiserte den 21.04.2013 en kronikk som gikk hardt ut mot praksisen 2 
ved NTNUs styrevalg, hvor essensen var at kjønnsmessig ubalanse ikke skal gå på 3 
bekostning av demokratiske prinsipper.  4 
 5 
Saksbehandler ønsker at Studenttinget skal mene noe på temaet. Vi har fra før politikk på 6 
kjønnspoeng, og noe motstridende politikk fra andre vedtak som sier noe vagt om hva vi 7 
mener om kjønnskvotering i styrer. 8 
 9 
I dette AU-møtet skal vi først og fremst kun diskutere om dette er noe vi bør si noe om, og 10 
hvordan vi skal se på det. Slik som sakspapiret foreligger nå er det kun et lite 11 
”tankeeksperiment”. Det vil bli lite tid på neste STi-møte så vi må i så fall ta det til første 12 
møtet på høsten. 13 
 14 
På grunn av tidsmangel har det ikke vært tid til å utarbeide en fullverdig resolusjon, så 15 
arbeidsutvalget ønsker at Studenttinget vedtar en intensjon som arbeidsutvalget kan 16 
jobbe ut i fra. Studenttinget kan også gå for å ikke si noe om kjønnskvotering. 17 
 18 
Saksbehandlers vurdering 19 
 20 
I 2003 vedtok Stortinget lov for kvotering av kvinner i styreverv. 1. Januar 2004 trådte 21 
loven i kraft for statlige bedrifter, og loven trådte i kraft i 2006 for allmennaksjeselskap. 22 
Før 2004 var kvinnelig representasjon i styrene ved disse selskapene på 7 %, mens 1. 23 
Januar var andelen på 45 %. Den lovpålagte kvoteringen har med andre ord bidratt til å 24 
øke kvinnerepresentasjon i styrene. Økningen av kvinnelig representasjon er uansett en 25 
direkte følge av en lov som krever kvinnerepresentasjon på 40 % i styrene, og er ikke en 26 
følge av en kulturendring, men en naturlig konsekvens av et pålegg. 27 
 28 
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 2 
Saksbehandler mener vi må ta et prinsipielt standpunkt mot kjønnskvotering inn i styrer. 29 
At kjønn skal spille en avgjørende rolle er på mange måter feil, og i enkelte 30 
søknadsprosesser er det også feil, som for eksempel ved opptak til NTNU.  31 
 32 
Saksbehandler mener Studenttinget må i resolusjonen uttale seg på et prinsipielt 33 
grunnlag. Det kan sies å være mye som taler for at kjønnskvotering inn i styrer er bra for 34 
samfunnet som helhet, og at det skilles fra bruk av kjønnspoeng på flere måter. Allikevel 35 
mener saksbehandler det er på tide at kjønnskvoteringsordningen må gjennomgå en 36 
debatt for å se hvorvidt dette er en ordning som fortsatt behøves.  37 
 38 
De to siste valgene inn i NTNU-styret fra studentenes side har ikke kjønnskvotering vært 39 
en nødvendighet. I valget 2012 var det en kvinnelig kandidat som fikk flest stemmer, og i 40 
2013 var det ikke nødvendig med kvotering, heller ikke blant vara-kandidatene. 41 
Saksbehandler ser på det som et signal på at studentene ikke velger kandidater basert 42 
på kjønn, men at det er kandidater som er flinkest til å mobilisere velgere som trekker det 43 
lengste strået til slutt. 44 
 45 
Resolusjonen bør være prinsipiell av karakter for å unngå å sende tvetydige signaler. 46 
Hensikten med resolusjonen er nå først og fremst å kunne bidra i dagens debatt om 47 
kjønnskvotering inn i styrer, med spesielt blikk mot NTNU-styret og valg av studenter. 48 
 49 
Arbeidsutvalgets innstilling 50 
Studenttinget vedtar følgende intensjon om kjønnskvotering og gir arbeidsutvalget 51 
fullmakt til å utforme medieinnlegg om temaet: 52 

• Studenttinget er prinsipielt imot kjønnskvotering, og mener det er uheldig at det må 53 
brukes for å skape jevn kjønnsbalanse. Dette er spesielt uheldig for studentenes 54 
styrevalg, da vi ønsker at kvalifikasjoner skal være det gjeldende kriteriet. 55 
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Vedlegg 
tekst  
 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
SiT – Studentsamskipnaden i Trondheim 
NTNUI – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening 
HiSSI – HiST Studentidrett 
VT – Velferdstinget i Trondheim 
SP – Studentparlamentet ved HiST 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Det pågår for tiden en prosess i SiT for utarbeiding av en ny modell for 2 
studentidretten i Trondheim. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra 3 
institusjonene, studentidrettslagene og Velferdstinget har sett på dette og kommet 4 
fram til et sett med modeller, men disse offentliggjøres ikke før tirsdag. På STi-møtet 5 
er det hensikten at vi skal diskutere disse modellene, og komme med innspill til hva 6 
STi mener er fornuftig videre. Dette er fordi SiT ønsker innspill fra eierorganene, i 7 
tillegg til vedtaket som skal gjøres av VT på møte onsdag den 7. mai. SP skal ha 8 
dette opp torsdag den 8. mai. 9 
 10 
Dere vil altså få tilsendt modellene på tirsdag. Frem til det er ikke innholdet i dette 11 
offentlig, så inntil videre er det hensiktsmessig at dere tar stilling til et par andre 12 
momenter, som kriteriene som er lagt, og VT sine tidligere vedtak i saken. 13 
 14 
Kriteriene som er lagt er følgende: 15 
 16 

- Styrings- og beslutningsstruktur 17 
- Medlemsskap 18 
- Utdanningsinstitusjonenes bidrag 19 
- Studentmedvirkning 20 



- Hallfordeling 21 
- Bærekraftig og forutsigbar økonomi 22 

 23 
Disse kriteriene er basert på en rapport, Trondheimsmodellen for studentidrett, som 24 
så på organiseringen av studentidretten i Trondheim. 25 
 26 
Vedtakene som ble gjort av VT høsten 2012 ser slik ut: 27 
 28 

• SiT skal sørge for at alle institusjonstilknyttede studentidrettslag behandles på 29 
likeverdig vis, og at alle studenter som betaler semesteravgift til 30 
samskipnaden får benytte seg av et så godt idrettstilbud som mulig. 31 

• SiT skal sørge for at det finnes et utvalg for fordeling av bane- og halltider, 32 
hvor alle utdanningsinstitusjonenes idrettslag og SiT Idrett er representert. 33 

Saksbehandlers vurdering 34 
Saksbehandler ønsker at STi diskuterer de endelige modellene når de blir tilsendt. 35 
Det er uheldig at dette skjer så tett opp i mot vårt møte, men det er det ingenting vi 36 
kan gjøre noe med. Saksbehandler ser uansett nytten av at STi kommer med sin 37 
mening, da dette er en oppfordring fra SiT for å få inn et bredt nok spekter av innspill 38 
til saken. 39 
 40 
Hensikten med denne saken er på ingen måte å ”stjele” saken fra VT, og denne 41 
saken er et samarbeid mellom STi, VT og SP for at behandlingen skal bli så god som 42 
mulig. Det er ikke lagt opp til en lang og innviklet diskusjon, men en diskusjon der STi 43 
gis muligheten for å trekke frem momenter og vektlegge hva man mener er viktigst. 44 
Siden det er en diskusjonssak skal det altså ikke vedtas noe, og det er derfor heller 45 
ingen innstilling. 46 
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