
 
 

14.11.2014  
 

 
MØTEREFERAT 

Studenttingsmøte 11/14 
 

Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen 
 
 

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 Studentorganisasjon 
 Studentmedia 
 

Referent: Andreas Noteng 
 
Tellekorps: Hans Petter Kleppan, Madeleine Lorås og Synne Grønvold 
  
Møteleder: Kaja Istad 
 

Tilstede:        Representant fra: 
Erling Søyland (fra 18:45) AB 
Øyvind Veel Svendsen DMF 
Kathrine Bache Nilsberg HF 
Ida Amalie Krüger HF 
Åshild Stava HF 
Jakob Kalvig Skogan IME 
Anders Espeseth IME 
Pål Christie Ryalen IME 
Christoffer V. Nesse IVT 
Elisa Elmies IVT 
Nicoline Korsvold NT 
Eivind Rindal SVT 
Henrik S Dahl SVT 
Sondre Lund SVT 
Eli Fyhn Ullern SVT 
Maria Honerød SVT 
Tone Svendsen Endal SVT 
Marta H. Ranestad IME/AU 
Ellen Helstad IVT/AU 
Jone Trovåg Orgnest 
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Knut Nicholas Figenschou Fafonest 
Elena Bogen Slydal Leder 

 
 
Forfall: 
 Christian Hovd Sjøli    SVT 
 Linn Astrid Shin Braaten   SVT 
 Sigurd Solberg Jakobsen   IVT 
 Simen Strømsøyen    IVT 
 Viktor Munch Akse    NT 
 Harald Aksnes Karmhus   HF 
 
 
Bakbenken:  
 Kjetil Akø     KK 
 Hans Petter Kleppan    Nestleder VT 
 Morten Telle     Leder DMMH 
 Synne Grønvold    Leder SP-HIST 
 Madeleine Lorås    FTR-IME 
 Ingvild Hoff     FTR-NT 
 Elise Landsem     NTNU-styret/STi 
 Christian Tangene    NTNU-styret/STi 
 Jørgen Andreas Bogen Erichsen  IVT 
 Torfinn Støve Madssen   FTR2-DMF 
 Andreas Nicolai Norberg   FUS 
 
    
 
Kaja Istad ble godkjent som møteleder og Andreas Noteng ble godkjent som referent. 
Tellekorps ble Hans Petter Kleppan, Madeleine Lorås, Synne Grønvold 
 
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Studenttingssaker: 
 

STi – sak 37/14  Miljøsertifisering av NTNU 

(Kl. 17:19)   Antall stemmeberettigede under saken: 18 
Christian orienterte om saken. 
 
Det ble åpnet for debatt. 
 

Votering: 

Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

«Studenttinget vedtar at NTNU bør investere i en ISO-14001 
sertifisering i tråd med anbefalingen fra universitetets egen 
miljøambisjon.» 

STi – sak 38/14  Tilretteleggingsforum, endring av stillingsinstruks for AU. 

(kl 17:26)  Antall stemmeberettigede under saken: 18 
Jone Trovåg orienterte om saken 
 
Det ble åpnet for debatt: 
 

Votering: 

Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 

«Legg til en setning under generelt i linje 37. «AU velger personlig vara 
internt i AU på verv de innehar i kraft av sin stilling.» 

 
Endre punkt 5.4.1 linje 203 til «sitte som studentrepresentant i 
Tilretteleggingsforum»» 

 
 

STi – sak 40/14  Ny e-læringsplattform 

(17:29)  Antall stemmeberettigede under saken: 18 
Knut orienterte om saken 
 
Det ble åpnet for debatt 
 

Forslag: 

Forslag 1a: Sondre lund 
Stryke linje 141-142, endre til: 

 NTNU bør selv, eller gjennom tredjepart, utvikle en samlet plattform for e-
læring og andre studentrelaterte oppgaver på internett.  

Alternativt forslag 1b: 

 NTNU bør selv, eller gjennom tredjepart, utvikle en samlet plattform for e-
læring og andre studentrelaterte oppgaver på internett. Fortrinnsvis kan 
Innsida videreutvikles til å fylle NTNUs behov innen e-læring 

Forslag 10: Øyvind Veel Svendsen 
Stryke linje 141 og 142, legge til nytt punkt etter linje 139 

 Det viktigste kriteriet for en ny e-læringsplattform er høy brukervennlighet. 
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Forslag 2: Sondre: endring linje 146-147 

 Plattformen bør være universelt utformet for flere bruksplattformer, som 
nettbrett og mobiltelefoner. 

Forslag 3a: Sondre: Linje 144-145 

 NTNU må legge til rette for utvikling av fagspesifikke øvingssystemer, og stille 
krav til at plattformen brukes for innleveringer og tilgjengeliggjøring av 
oppgaver. 

Forslag 3b: Jakob K. Skogan Linje 144-145 
 NTNU må legge til rette for utvikling av og enkel tilgang til fagspesifikke 

systemer for øvinger, fagarbeid mm. gjennom platformen, og stille krav til at 

plattformen brukes for innleveringer og tilgjengeliggjøring av oppgaver. 

Forslag 8: Eivind Rindal 
144 - 145: Språklig: 

 NTNU må stille krav om at systemet kan brukes til en toveis kommunikasjon 

med publisering, innlevering og tilbakemelding på oppgaver digitalt 

Forslag 4: Sondre: Nytt punkt 

 E-læringsplattformen bør for hvert emne gi god oversikt over fagrelatert info, 
øvingsopplegg, videoforelesninger, grupper, forum, etc. 

Forslag 5: Madeleine Lorås 
Nytt punkt: 

NTNU sentralt må utforme retningslinjer for samspillet mellom e-
læringsplattformen, innsida og andre informasjonskanaler. 

Forslag 6: Eli Fyhn Ullern  
Erstatte linje 143: 

Ledere på alle nivå ved NTNU må stille krav til bruk av felles formell e-
læringsplattform 

 
Forslag 7: Eivind Rindal 
148 - 149 tillegg: 

«tilgjengelig for alle NTNUs studenter som tar det angitte emnet, foruten det 
som er beskyttet av opphavsrett eller er av en karakter som ikke har 
offentlighetens interesse» 

 
 
Forslag 9: Knut Figenschou 
Endre linje 148-149 til: 
Alle filer som blir publisert av vitenskapelige ansatte på en slik plattform, med unntak 
av materiell beskyttet av opphavsretten og/eller som inneholder personsensitive data, 
skal være tilgjengelig for offentligheten 
 



5 
 

 

14.11.2014  
 

Votering: 

Forslag 1a satt opp mot forslag 1b 
 

Forslag Stemmer Valgt 
1a 2 Nei 
1b 14 Ja 
Avholdende 2  

 
Forslag 1b satt opp mot AUs innstilling 

Forslag Stemmer Valgt 
1b 15 Ja 
AUs innstilling 3 Nei 
Avholdende 0  

 
Forslag 10: 
 Flertall 
 
Forslag 2: 
 Falt 
 
Forslag 3a satt opp mot forslag 3b: 

Forslag Stemmer Valgt 
3a 6 Nei 
3b 10 Ja 
Avholdende 2  

 
Forslag 3b satt opp mot forslag 8: 

Forslag Stemmer Valgt 
3b Flertall Ja 
8 6 Nei 
   

Forslag 3b satt opp mot AUs innstilling: 
Forslag Stemmer Valgt 
3b 15 Ja 
AUs innstilling 2 Nei 
Avholdende 1  

 
Forslag 4: 

 Stemmer Valgt 
For 13 Ja 
Mot 2 Nei 
Avholdende 3  

 
Forslag 5: 

 Stemmer Valgt 
For 15 Ja 
Mot 2 Nei 
Avholdende 1  

 
Forslag 6: 
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 Stemmer Valgt 
For 17 Ja 
Mot 1 Nei 
Avholdende 0  

 
Forslag 9: 

 Stemmer Valgt 
For 11 Ja 
Mot 5 Nei 
Avholdende 2  

 
Forslag 7: 
 Faller som en konsekvens av forslag 9. 
 
Votering over helheten: 

 Stemmer Valgt 
For 17 Ja 
Mot 0 Nei 
Avholdende 1  

 
Vedtak: 
Studenttinget mener at 

 

 Det viktigste kriteriet for en ny e-læringsplattform er høy brukervennlighet. 

 NTNU bør selv, eller gjennom tredjepart, utvikle en samlet plattform for e-
læring og andre studentrelaterte oppgaver på internett. Fortrinnsvis kan 
Innsida videreutvikles til å fylle NTNUs behov innen e-læring. 

 NTNU må stille krav til bruk av felles formelt e-læringsplattform 

 NTNU må legge til rette for utvikling av og enkel tilgang til fagspesifikke 
systemer for øvinger, fagarbeid mm. gjennom plattformen, og stille krav til at 
plattformen brukes for innleveringer og tilgjengeliggjøring av oppgaver. 

 Ledere på alle nivå ved NTNU må stille krav til bruk av felles formell e-
læringsplattform 

 E-læringsplattformen bør for hvert emne gi god oversikt over fagrelatert info, 
øvingsopplegg, videoforelesninger, grupper, forum, etc. 

 En ny plattform må være universelt utformet og må være tilgjengelig på flere 
plattformer, som tablet og mobil. 

 NTNU sentralt må utforme retningslinjer for samspillet mellom e-
læringsplattformen, innsida og andre informasjonskanaler. 

 Alle filer som blir publisert av vitenskapelige ansatte på en slik plattform, med 
unntak av materiell beskyttet av opphavsretten og/eller som inneholder 
personsensitive data, skal være tilgjengelig for offentligheten 

 Studentene skal være med videre i prosessen. 
 

Kl. 19:12 Pause 
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STi – sak 41/14  SAKS 

(19:32) Antall stemmeberettigede i saken: 19 
Elise Landsem orienterte i saken 
 
Det ble åpnet for debatt 
 
Underveis i debatten ble det gjennomført en prøvevotering på hvorvidt 
representantene rundt bordet var for eller mot en fusjon med HiST: 

 Stemmer 
For 6 
Mot 9 
Avholdende 4 

 
 

Forslag: 

Forslag 1: Eivind Rindal 
Linje 371: Tillegg først: 

Studenttinget NTNU ser en sammenslåing med andre universiteter eller 
høyskoler som mindre heldig, men om dette likevel skal finne sted er det med 
… 

 
Forslag 2: Eivind Rindal 

Flytte linje 380-386 over 371 
 
Forslag 5: Christoffer V. Nesse 
Endring linje 372 

Endre «gunstig» til «et alternativ»  
 
Forslag 7: Jakob K. Skogan 
Første setning på punkt linje 371 vert endra til: 

«Med det grunnlaget man har per dags dato anser Studenttinget at en fusjon 
med HiST kan være gunstig» 

 
Forslag 3: Eivind Rindal 
Nytt punkt: 

Studenttinget NTNU mener at NTNUs profil som nasjonalt teknisk 
naturvitenskapelig universitet skal opprettholdes. NTNU bør også i fremtiden 
ha hovedfokus på lengre akademiskrettede profesjonsutdanninger, 
disiplinstudier og kunst-/kreative fag. NTNU bør i fremtiden opprettholde en 
campusstruktur som styrker nærheten og tilknytningen til Trondheim og andre 
fagmiljø i regionen. 

 
Forslag 4: Eivind Rindal 
Nytt punkt nest sist: 

Uavhengig av løsning bør NTNU og de nasjonale universitetene fortsatt 
beholde friheten ved å ha kontroll over bygningsmasse og eiendom. 

 
Forslag 6: Elise Landsem 
Tilføyelse: 
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Studenttinget stiller seg kritiske til at SAKS-prosessen er preget av konkurranse og 
taktikk i såpass stor grad. Studenttinget mener den nasjonale og lokale diskusjonen i 
større grad bør dreies mot kvalitet i utdanning og forskning 
 
 

Votering: 

Forslag 1: 
 Stemmer Valgt 
For 8 Nei 
Mot 9 Ja 
Avholdende 2  

 
Forslag 2: 
 

 Stemmer Valgt 
For 12 Ja 
Mot 5 Nei 
Avholdende 2  

 
Forslag 5 ble satt opp mot forslag 7: 

 Stemmer Valgt 
Forslag 5 13 Ja 
Forslag 7 6 Nei 
Avholdende 0  

 
Forslag 5 ble satt opp imot AUs innstilling: 
 

 Stemmer Valgt 
Forslag 5 13 Ja 
AUs innstilling 5 Nei 
Avholdende 1  

 
Forslag 3: 

 Stemmer Valgt 
For 16 Ja 
Mot 0 Nei 
Avholdende 3  

 
Forslag 4: 

 Stemmer Valgt 
For 13 Ja 
Mot 2 Nei 
Avholdende 4  

 
Forslag 6: 

 Stemmer Valgt 
For 17 Ja 
Mot 0 Nei 
Avholdende 2  
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Helheten med endringer: 
 Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 

Studenttinget mener 
 

 Uavhengig av hvilken løsning NTNU ender med i SAKS-debatten skal kvalitet i 
utdanningen være et mål og det grunnleggende premisset for hva som velges. 

 Et robust fagmiljø avhenger ikke bare av de vitenskapelige ansatte og deres 
forskning, men også av studentene og det undervisningstilbudet som tilbys. 
Studiekvalitet og læringsmiljø bør derfor vektlegges på lik linje med kvalitet 
innen forskningsmiljøene i SAKS-prosessen. 

 Eventuelle innsparinger som oppstår som resultat av SAKS-prosesser bør 
komme studentene og studiekvaliteten til gode. Eksempelvis er det et behov 
for flere vitenskapelige ansatte per student i dagens UoH-sektor.  

 Med det grunnlaget Studenttinget har per dags dato anses satellitt-campus 
løsningen ikke for å være et alternativ. Studenttinget mener det i større grad 
kan bidra til økt kvalitet å fokusere på mer formaliserte samarbeidsavtaler med 
de høgskolene som har vært aktuelle som satellitt-campus fremfor fusjoner.  

 Studenttinget ser ingen direkte årsak til at NTNU ikke kan fortsette uten 
sammenslåing med andre institusjoner. Det er likevel viktig at NTNUs styre og 
ledelse benytter muligheten til å se hvordan vi best mulig kan oppnå våre mål, 
vår strategi og vår visjon i det kommende UoH-landskapet. Det er prinsipielt 
viktig at NTNU gir innspill til KD og regjeringen basert på vurderinger av 
hvordan økt kvalitet kan oppnås innen utdanning og forskning.  

 Med det grunnlaget Studenttinget har per dags dato anses en fusjon med 
HiST som et alternativ. Dette fordi Studenttinget ser mange muligheter for å 
forsterke både studiekvalitet, studietilbud, studiebyen Trondheim og 
studentmiljøet. I tillegg ser Studenttinget fordeler ved de komplementære 
tilbudene institusjonene og at disse kan dra bedre fordel av hverandre ved å 
tilhøre en felles institusjon. Det geografiske ligger også godt til rette for en 
fusjon. Studenttinget mener det er viktig at en slik prosess ikke kommer i veien 
for samlokaliseringsprosessen som er planlagt/ønsket ved NTNU. 

 Studenttinget NTNU mener at NTNUs profil som nasjonalt teknisk 
naturvitenskapelig universitet skal opprettholdes. NTNU bør også i fremtiden 
ha hovedfokus på lengre akademiskrettede profesjonsutdanninger, 
disiplinstudier og kunst-/kreative fag. NTNU bør i fremtiden opprettholde en 
campusstruktur som styrker nærheten og tilknytningen til Trondheim og andre 
fagmiljø i regionen. 

 Uavhengig av løsning bør NTNU og de nasjonale universitetene fortsatt 
beholde friheten ved å ha kontroll over bygningsmasse og eiendom. 

 Studenttinget stiller seg kritiske til at SAKS-prosessen er preget av 
konkurranse og taktikk i såpass stor grad. Studenttinget mener den nasjonale 
og lokale diskusjonen i større grad bør dreies mot kvalitet i utdanning og 
forskning 

 Studenttinget vil vurdere saken på nytt når Stortingsmeldingen om struktur i 
høyere utdanning er ferdig.  
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Referatsaker 

(21:17) 

Ref-sak 72/14 STi-møte 10/14* 

Referatet godkjennes 

Ref-sak 73/14 AU-møte 18/14 – 19/14* 

Til orientering 

Ref-sak 74/14 AU-medlemmene refererer kort 

Viser til «Siden sist» som er sendt ut på epost. 

Ref-sak 75/14 Referat styret 

Viser til «Siden sist» som er sendt ut på epost. 

Ref-sak 76/14 Referat fra studentråd/allmøter 

Torfinn Madssen refererte fra DMF 
Jørgen Erichsen refererte fra IVT 
Madeleine Lorås refererte fra IME 

Ref-sak 78/14 Referat fra råd, verv og utvalg 

Referat fra FUS 
Andreas Nicolai Norberg Refererte kort 
 
Referat fra IME 
Madeleine Lorås refererte kort 
 

Ref-sak 77/14 Referat fra Velferdstinget 

Hans-Petter refererte kort 
 
 

Ref-sak 79/14 Referat fra SP-HiST og DMMH 

Synne (leder SP-HIST) refererte kort 
Morten (DMMH) refererte kort 
 

Ref-sak 80/14 Referat fra NSO 

Elena refererte kort 
Mange av NTNUs forslag ble med videre 
 

Ref-sak 81/14 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Jone informerte om at mange vara er supplert til VT 
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Ref-sak 82/14 Referat fra DION 

Ingen til stede 
 

Eventuelt 

(21:35) 
 
Elise: 

Valgplanleggingen er i gang. Si ifra om dere lurer på noe. Kickoff/STi-verksted 
onsdag? 
Noen som vil lage sosialt opplegg? 
Oversikt over alle stands kommer. Skriv dere på når dere kan hjelpe til. 
Kom med forslag og morsomme slagord. 
Finn minst en kandidat hver til STi-valget. 

 
Hans-Petter: 

Prosjekt prinsen. 
Beskjed kommer etter planleggingsmøte. Bli med på aksjon. 

 
Eivind: 

Gledelig med Nobelpris. Kunne STi ha stått som arr. av gjesteforelesning med 
nobelprisvinnerne? 
 
Statsbudsjettet. Skolepenger og for dårlige bevilgninger til NTNU. 

 
Elena: 
 Kunne noen ha tenkt seg å dra på årsmøte i SAIH? 

 
Møtepils på Lyche 
 
Statsbudsjett. Ingen gledelige nyheter. Skolepenger. Pressemelding, Dusken, 
Bilde lagt ut. Ideer mottas med takk. 
 
Er det noen saker STi ønsker å lære noe om? Kan vi booke noen på NTNU 
som kan noe? 
 
Studdem samlokalisering utsatt til juni. 

 
Andreas 
 Utskrift kun til de som ber om det. 
 
Jone: 

Hjelp oss med valget i sosiale medier. Lik bilder, ta bilde, spre ordet. Tag 
Studenttinget. 

 
 
Møtekritikk 
Tatt til etterretning 
 
Kl. 22:02 Møtet heves! 
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