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Møtedato: 19.02.2015 Saksbehandler: Maria Honerød 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 11/15 Valg av landsmøtedelegater til Norsk 

Studentorganisasjon (NSO) 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
LM - Landsmøte 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Hensikt med saken 1 

Studenttinget skal velge 21 delegater og et tilstrekkelig antall (maks 23) vara-2 

delegater til Norsk Studentorganisasjons Landsmøte i Lillestrøm 17-19 April.  3 

 4 

 5 

Bakgrunn for saken 6 

Studenttinget NTNU er medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO). NSO er en 7 

interesseorganisasjon for så å si alle studenter på offentlige institusjoner i Norge. De 8 

jobber med kompetanseheving i lokallagene, slik som Studenttinget NTNU, og med å 9 

påvirke offentlige myndighetene i saker som angår studenter. 10 

 11 

Landsmøtet møtes en gang i året, og er NSOs høyeste organ. Her velges NSOs 12 

leder og arbeidsutvalg, samt personer til NSOs politiske komiteer, for det kommende 13 

studieåret. Arbeidsprogrammet og organisasjonserklæringen disse må forholde seg 14 

til vedtas også der. På LM 2015 skal også følgende tema opp til behandling; politisk 15 

dokument om studentkultur og studentidrett. Og politisk dokument om styring og 16 

ledelse i UH-sektoren. 17 

 18 

Alle studenter tilknyttet NTNU er valgbare. LM-delegatene får reise og opphold for 19 

regionsmøte og landsmøte dekket. Som delegat får man også være med på 20 

regionsmøte i Stjørdal 20-22 Mars, der medlemslagene i region midt møtes for å 21 

forberede seg sammen. Det forventes at elle NTNU-delegater også blir med til RM. 22 

 23 

Man kan stille under møtet, eller sende inn kandidatpresentasjon. 24 

 25 

26 



 

13.02.2015 2 
 

 

2  

Saksbehandlers vurdering 27 

Det skal velges 21 delegater til Landsmøtet, i tillegg til et passende antall vara som 28 

må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler 29 

oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å 30 

stille. I forkant av selve LM-helgen vil STi arrangere en rekke formøter der NTNU-31 

delegatene kan delta og forberede seg på sakene som skal behandles. 32 

 33 

En rekke personer vil reise sammen med delegasjonen ned til Oslo. Dette gjelder 34 

blant annet Landsstyredelegatene og medlemmer i NSOs politiske komiteer. Før har 35 

det vært slik at Landsstyredelegater kunne være vara til LM-delegasjonen, etter en 36 

vedtektsendring i 2013 gjelder ikke dette lenger. Men medlemmer av de politiske 37 

komiteene og andre som skal nedover og ikke skal være delegat oppfordres til å stille 38 

som vara slik at delegasjonen bli fulltallig dersom noen skulle bli syke.  39 

 40 

Arbeidsutvalgets innstilling 41 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 42 

 43 



 
  
Møtedato: 19.02.2015 Saksbehandler: Maria Honerød 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 12/15 Kjønnspoeng 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Høring om kjønnspoeng. 
Tilbud hovedopptak 2013/14 
STi-sak 13/13 vedtak 
STi-sak 14/10 vedtak 
ETTERSENDING: Høringssvar fra Studentrådene 
 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
AU - Arbeidsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU-styret skal 11.03 ha oppe sak om bruk av kjønnspoeng.  1 

Studenttinget har i den forbindelse blitt bedt om å skrive et høringssvar om saken. 2 

 3 

 4 

Saksbehandlers vurdering 5 

Da STi enda ikke har mottatt høringen ønsker saksbehandler at STi diskuterer saken og  6 

gir AU redaksjonell frihet til å skrive høringssvar på bakgrunn av hva Studenttinget 7 

kommer frem til. 8 

 9 

Arbeidsutvalgets innstilling 10 

«Studenttinget er mot bruk av kjønnspoeng» 11 

 12 
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Studenttinget NTNU,  
Studentrådene, FUL, FUS. 
 

Vår dato 04.02.2015 Ref.nr./07/2015 Saksbehandler: Maria Honerød 

 

 

 
HØRING OM BRUK AV KJØNNSPOENG 
 
Hva er dette en høring om: Bruk av kjønnspoeng ved NTNU. 
 
Frist for høringssvar 16.02 

Studenttinget skal 19.02 diskutere kjønnspoeng før NTNU-styret behandler saken 
11.03. Vi ønsker derfor en tilbakemelding om hvordan man føler bruken av 
kjønnspoeng slår ut i dag. Vi vil også gjerne ha et «prinsippvedtak» rundt bruk av 
kjønnspoeng. Uavhengig av svaret i «prinsippvedtaket» ønsker vi også en 
tilbakemelding om hvilke rekrutteringstiltak som er fornuftig å iverksette for å oppnå 
kjønnsbalanse. 

Studenttinget ber spesielt om synspunkter på følgende: 

 Hvordan oppleves bruken av kjønnspoeng ved de forskjellige fakultetene? 
 Prinsippvedtak om JA/NEI til kjønnspoeng. 
 Hvilke rekrutteringstiltak bør iverksettes?  

 
Med vennlig hilsen  
 
Maria Honerød 
Organisatorisk nestleder 
Studenttinget NTNU 
 
Vedlegg: 
Tilbud hovedopptak 2013/14 
STi-sak 13/13 vedtak 
STi-sak 14/10 vedtak 

mailto:sti@studenttinget.no


Jenteandel av tilbud i hovedopptak på teknologi og realfag ved NTNU 2010-2014

Teknologi

Lærested Studiekode Studiumnavn

Totalt tilbud 

2010

Jenter tilbud 

2010

Prosent jenter 

2010

Totalt tilbud 

2011

Jenter tilbud 

2011

Prosent jenter 

2011

Totalt tilbud 

2012

Jenter tilbud 

2012

Prosent jenter 

2012

Totalt tilbud 

2013

Jenter tilbud 

2013

NTNU 194 755 Materialteknologi 52 13 25,0 % 44 7 15,9 % 46 17 37,0 % 58 16

NTNU 194 757 Petroleumsfag 88 30 34,1 % 84 27 32,1 % 116 49 42,2 % 82 37

NTNU 194 759 Bygg- og miljøteknikk 260 88 33,8 % 262 91 34,7 % 290 113 39,0 % 278 125

NTNU 194 760 Datateknologi 165 19 11,5 % 170 28 16,5 % 166 26 15,7 % 164 31

NTNU 194 761 Elektronisk systemdesign og innovasjon 142 19 13,4 % 136 17 12,5 % 114 16 14,0 % 120 23

NTNU 194 763 Fysikk og matematikk 146 47 32,2 % 154 57 37,0 % 168 57 33,9 % 142 50

NTNU 194 764 Industriell kjemi og bioteknologi 124 77 62,1 % 140 83 59,3 % 164 96 58,5 % 172 87

NTNU 194 765 Marin teknikk 144 39 27,1 % 148 47 31,8 % 170 57 33,5 % 172 66

NTNU 194 766 Produktutvikling og produksjon 184 38 20,7 % 194 51 26,3 % 192 67 34,9 % 200 50

NTNU 194 767 Industriell økonomi og teknologiledelse 204 85 41,7 % 206 106 51,5 % 200 86 43,0 % 228 106

NTNU 194 768 Industriell design 40 20 50,0 % 40 20 50,0 % 46 24 52,2 % 44 26

NTNU 194 769 Energi og miljø 204 84 41,2 % 210 83 39,5 % 220 101 45,9 % 220 101

NTNU 194 770 Kommunikasjonsteknologi 65 16 24,6 % 71 15 21,1 % 72 14 19,4 % 91 23

NTNU 194 798 Kybernetikk og robotikk 150 22 14,7 % 146 31 21,2 % 160 28 17,5 % 154 33

NTNU 194 905 Ingeniørvitenskap og IKT 62 10 16,1 % 72 16 22,2 % 68 14 20,6 % 66 11

NTNU 194 937 Nanoteknologi 42 18 42,9 % 42 20 47,6 % 46 19 41,3 % 56 23

NTNU 194 946 Tekniske geofag 38 17 44,7 % 40 18 45,0 % 42 23 54,8 % 42 24

Totalt 2110 642 30,4 % 2159 717 33,2 % 2280 807 35,4 % 2289 832

Realfag

Lærested Studiekode Studiumnavn

Totalt tilbud 

2010

Jenter tilbud 

2010

Prosent jenter 

2010

Totalt tilbud 

2011

Jenter tilbud 

2011

Prosent jenter 

2011

Totalt tilbud 

2012

Jenter tilbud 

2012

Prosent jenter 

2012

Totalt tilbud 

2013

Jenter tilbud 

2013

NTNU 194 327 Biologi 98 75 76,5 % 102 71 69,6 % 120 84 70,0 % 124 88

NTNU 194 857 Fysikk 48 12 25,0 % 48 11 22,9 % 48 6 12,5 % 52 8

NTNU 194 859 Geologi 34 20 58,8 % 34 24 70,6 % 38 28 73,7 % 38 22

NTNU 194 860 Kjemi 36 13 36,1 % 42 24 57,1 % 38 23 60,5 % 48 27

NTNU 194 862 Matematiske fag 44 16 36,4 % 48 13 27,1 % 46 15 32,6 % 44 16

NTNU 194 855 Bioteknologi, master 52 40 76,9 % 60 45 75,0 % 58 45 77,6 % 76 51

Alle siv.ing studiene ved NTNU har kjønnspoeng

utenom kjemi -og bioteknologi og industriell design.

Realfagene i dette excel har ikke kjønnspoeng.

Tallene er hentet fra SOs statistikkdatabase (August 2014). 
Telletidspunktet er hovedopptaket for alle år. 



Prosent jenter 

2013

Totalt tilbud 

2014

Jenter tilbud 

2014

Prosent jenter 

2014

27,6 % 60 24 40,0 %

45,1 % 82 40 48,8 %

45,0 % 254 111 43,7 %

18,9 % 180 31 17,2 %

19,2 % 128 33 25,8 %

35,2 % 150 53 35,3 %

50,6 % 164 94 57,3 %

38,4 % 174 79 45,4 %

25,0 % 198 60 30,3 %

46,5 % 210 91 43,3 %

59,1 % 48 27 56,3 %

45,9 % 214 82 38,3 %

25,3 % 59 25 42,4 %

21,4 % 168 32 19,0 %

16,7 % 68 23 33,8 %

41,1 % 60 30 50,0 %

57,1 % 50 30 60,0 %

36,3 % 2267 865 38,2 %

Prosent jenter 

2013

Totalt tilbud 

2014

Jenter tilbud 

2014

Prosent jenter 

2014

71,0 % 120 87 72,5 %

15,4 % 60 12 20,0 %

57,9 % 38 24 63,2 %

56,3 % 56 25 44,6 %

36,4 % 52 18 34,6 %

67,1 % 72 59 81,9 %



STi-sak 13/13 Kjønnspoeng 
 
 
  
Vedtak: «Studenttinget mener at: 

• Studenttinget er mot at det brukes kjønnspoeng ved inntak på NTNU. 
• Studenttinget mener det må sees helhetlig på hvilke faktorer som 

motiverer det underrepresenterte kjønn til å søke opptak på NTNU. 
Det er uheldig at kjønnspoengene alene sees på som en faktor. 

• Studenttinget mener at NTNU skal tenke bredere på rekruttering, 
særlig gjennom nasjonalt samarbeid. Dette gjennom å skape 
holdninger og interesse for fagområder med ujevn kjønnsbalanse. 

 
Dersom NTNU velger å fortsette med bruk av kjønnspoeng skal 
ordningen fungere slik: 
• Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når representasjonen av det 

underrepresenterte kjønn er over 20 %. 
• Hvert enkelt studieprogram må få godkjenning for bruk av 

kjønnspoeng fra år til år, slik at kjønnspoengene ikke benyttes ukritisk 
over flere år. 

• Studenttinget mener det skal det være en generell regel at det ikke 
blir innført kjønnspoeng på noe studie før de på en periode på minst 
3 år har hatt en underrepresentasjon av et kjønn på under 20 %.  

• Kjønnspoeng skal benyttes uavhengig av hvilket kjønn det er som er 
underrepresentert.» 

 



Studenttingssak 14/10 Kjønnspoeng og rekruttering 
 

Vedtak: ”Likestilling og rekruttering 
 
Studenttinget mener at 
• NTNU bør ha et spesielt fokus på oppfølging av studenter på studie det er 

et sterkt underrepresentert kjønn, som et tiltak for å forhindre frafall. 
• Navnebytter på studieprogrammer er gode tiltak dersom de rekrutterer flere 

studenter. Dette selvsagt betinget av at de forstsatt har en sterk forankring i 
det faglige innholdet i studiene.  

• At NTNU skal ta en gjennomgang av studieprogramporteføljen med tanke 
på navnebytter på studieprogrammer. 

• NTNU i større grad bruker ressurser på rekrutteringsprosjekter som 
rekrutterer potensielle studenter på et gunstig tidspunkt i forhold til valg av 
studier og yrke. Dette med utgangspunkt i å skape interesse, og å påvirke 
elever på grunnskolen og videregåendes til valg av studier som er 
skeivfordelte på NTNU. 

• NTNU skal legge til rette for mentorprogram, slik at det kan bli bedre 
rekruttering av det underrepresenterte kjønn på NTNU 

• NTNU bør drive rekruttering på flere arenaer enn i dag. Eksempler kan 
være folkehøyskoler og andre arenaer 
 

Kjønnspoeng 
Studenttinget mener at 
• Kjønnspoeng ikke skal være en sovepute for likestilling på NTNU. Et 

helhetlig syn på rekruttering til studier skal ligge til grunn for tiltak. 
• Kjønnspoengordningen kan være et av mange tiltak for å rekruttere og 

levere kandidater av underrepresenterte kjønn til yrker og fagområder. 
Kjønnspoengordningen bør likevel benyttes ved forsiktighet. 

• Kjønnspoengordningen bør vurderes brukt på flere studier som også lider 
under skeivfordeling. 

• Kjønnspoengordningen bør falle bort over en gitt andel 
kjønnsrepresentasjon. 

• NTNU skal vurdere å innføre kjønnspoeng også ved studier hvor det er 
underrepresentasjon av menn på studie og arbeidsliv.  
 

Studenttinget foreslår følgende endringer til Kjønnspoengordningen ved 
NTNU: 

• Ordningen med kjønnspoeng skal gjelde opptak til studier hvor 
kjønnsrepresentasjonen av ett kjønn er mindre enn 1/4 og denne 
skeivfordelingen gjenspeiler seg i den yrkesgruppen studiet leverer til 

• Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når forholdet mellom kjønn over 
tre år er mellom 25 % og 75 % 

NTNU bør i samarbeid med Studenttinget utarbeide en øvre poenggrense hvor kjønnspoeng 
ikke bør slå inn” 
 



 

13.02.2015  

 

 
  

Møtedato: 19.02.2015 Saksbehandler: Christian Tangene 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 13/15 Bærekraftige investeringer 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
  
Se referanseliste i bunn av sakspapiret 
 
Forkortelser 
 
DN         -  Dagens Næringsliv 
DNB       -  Den Norske Bank 
FN          -  Forente Nasjoner 
KLP        -  Kommunal Landspensjonskasse 
NTNU     -   Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet 
SiT          -  Studentsamskipnaden i Trondheim 
SPU        -  Statens Pensjonsfond Utland 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
 1 

NTNU har høye ambisjoner om å være et grønt universitet som i tråd med vår visjon om 2 

«Kunnskap for en bedre verden» skal skape de gode løsningene på klima og 3 

miljøutfordringene vi står ovenfor (NTNU 2011a). I tillegg skal NTNU i følge vår egen 4 

miljøambisjon:  5 

 6 
Være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskningen i egen praksis for å sikre en 7 
gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet. Dette medfører at vi skal ha full oversikt over hvor stor 8 
miljøpåvirkning virksomheten har, og synliggjøre dette overfor ansatte, studenter og omverden.(s 1 NTNU 9 
2011b) 10 
 11 

Disse punktene reflekterer en generell utvikling der samfunnsansvar understrekes både i 12 

offentlig og privat sektor, og dette ansvaret i økende grad kobles til bærekraftig 13 

samfunnsutvikling. Energieffektivisering, bedre innkjøpsordninger, økt resirkulering og 14 

mer bruk av videokonferanser er eksempel på tiltak virksomheter tar i bruk for å redusere 15 

sin miljøpåvirkning.  16 

 17 

I de siste årene har det vært en debatt om hvordan investeringer også er en viktig del av 18 

en bærekraftig samfunnsomstilling. I norsk sammenheng ble det i desember fremmet et 19 

representantforslag i Stortinget om at Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt 20 

Oljefondet, skulle «foreta en grundig utredning med sikte på å trekke ut investeringene til 21 

Statens pensjonsfond utland av kullselskaper, og legge fram utredninger i forbindelse 22 



 

  

 

2 

med den varslede stortingsmeldingen om forvaltningen av SPU våren 2014.» (Stortinget 1 

2013) 2 

 3 

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt i Stortinget 20.mars med den modifikasjonen at det 4 

ble nedsatt en ekspertgruppe som skulle vurdere om et slikt uttrekk er en bedre strategi 5 

enn eierskapsutøvelse (Stortinget 2014). Ekspertgruppens uttalelse kom i desember 6 

2014 og konkluderte med at «Bruk av fondet som et klimapolitisk verktøy utover hva som 7 

er forenlig med fondets rolle som finansiell investor, vil etter vårt syn være både uheldig 8 

og lite effektivt» (DN 2014). Komiteen var allikevel positiv til at SPU skulle inkludere 9 

«aktivitet som er skadelig for klimaet» som et nytt kriterium i fondets retningslinjer for 10 

utelukkelse. 11 

 12 

Parallelt med denne debatten har kampanjen Fossil Free, som ble initiert av 13 

miljøorganisasjonen 350.org, fått økende gjennomslag for sitt budskap. Kampanjen som 14 

på norsk heter Fossilfrie Penger viser blant annet til en undersøkelse fra the Carbon 15 

Tracker Initiative som i sin rapport «Unburnable Carbon» viser at 60-80 % av olje, kull og 16 

gassressursene til børsnoterte selskaper må bli liggende i bakken, hvis vi ikke skal bryte 17 

2-gradersmålet (2013a). Konklusjonen blir derfor at det i en fremtid hvor politikere klarer å 18 

enes om de tiltakene som skal til for å nå 2-gradersmålet, vil være en stor risiko ved å ha 19 

penger investert i disse selskapene, siden verdien av selskapene vil synke når mengden 20 

realkapital - i form av utvinnbar olje, kull og gass - synker. Den norske Fossilfrie Penger-21 

kampanjen sitt mål er derfor å få kommuner, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner 22 

som stiller seg bak 2-gradersmålet, til å gjøre dette også i sine investeringer. De tre 23 

kravene kampanjen stiller er at: 24 

 25 

1. All ny investering i fossil energi stoppes. 26 

2. Penger investert i fossil energi flyttes til investeringer i andre næringer innen 5 år. 27 

3. Det publiseres fremdriftsrapporter som blir gjort offentlig tilgjengelige. 28 

I Trondheim har gruppen Fossilfrie Trondheim rettet kampanjen mot SiT og NTNU, 29 

som i følge en undersøkelse gruppen har gjort av porteføljen til universitetet og 30 

samskipnaden har 17 millioner investert i fossil energi. Hittil har deres 31 

underskriftskampanje fått 1200 underskrifter (Fossilfrie Penger 2014). 32 

Saksbehandlers vurdering 33 

Saksbehandler anser det som viktig og i tråd med Studenttingets vedtatte miljøpolitikk at 34 

universitetets investeringer tar hensyn til bærekraft og internasjonalt anerkjente klimamål. 35 

Dette betyr allikevel ikke at NTNU skal foreta idealistiske investeringer som går utover 36 

risikoprofil og forventninger til avkastning. I følge tallene gjengitt fra the Carbon Tracker 37 

Initiative er tvert imot bærekraft, risiko og avkastning samme sak i et scenario med 38 

iverksettelse av tiltak for å nå togradersmålet. Desto mer bærekraftig samfunnspraksis en 39 

får, jo større er risikoen for tap ved å ha investeringer i petroleumssektoren. Denne 40 

forståelsen har da også ført til at flere store investorer har uttrykt bekymring for risikoen 41 

ved fossile investeringer. Blant annet ble det i 2013 stilt et krav fra 70 internasjonale 42 



 

  

 

3 

investorer med en samlet kapital på 3 trillioner dollar, hvor de ville at de 45 største fossile 1 

selskapene skulle redegjøre for deres risikoanalyser i en fremtid med forandringer i pris 2 

og etterspørsel (Carbon Tracker Initiative 2013b). Flere fondsforvaltere har også trukket 3 

seg ut av fossile selskaper, og da spesielt kull. Norges største pensjonsfond, Kommunal 4 

Landspensjonskasse (KLP) trakk seg i fjor ut av 27 kullselskaper og bestemte seg også 5 

for å flytte en halv milliard til økt kapasitet innen fornybar energi (KLP 2014).  6 

 7 

Utfordringen med å flytte investeringer til mer miljøvennlige fond for NTNU som en relativt 8 

liten investor er tilbudet av slike fond. Universitetet kan ikke selv overvåke og påvirke 9 

hvilke selskaper som inngår i hvert enkelt fond, og må derfor velge mellom eksisterende 10 

alternativer fra fondsleverandører. Selv om de fleste etiske fond stort sett velger å 11 

utelukke selskaper som blir assosiert med barnearbeid, våpenhandel eller 12 

tobakksindustri, øker andelen fond som inkluderer miljøpåvirkning som et etisk aspekt. 13 

DNB Miljøinvest investerer i fornybar energi, men vurderes til å ha en relativt høy risiko 14 

med nivå 7 på en risikoskala fra 1-8 (DNB 2015). I stedet for å ha enkelte miljøfond 15 

foretar Storebrand en bærekraftsanalyse av all sin kapitalforvaltning der de merker sine 16 

fond på en bærekraftskala fra 1-10, hvor de fondene som får score 10 anses som de 17 

mest bærekraftige (Storebrand 2015). Det finnes altså muligheter for å investere i 18 

bærekraftige fond. 19 

 20 

En vurdering av hvordan og hvor NTNU skal flytte sine investeringer er utenfor 21 

saksbehandlers kompetanseområde, og dette må det være opp til universitetets fagfolk å 22 

vurdere. Studenttingets oppgave bør først og fremst være å sørge for at omplassering av 23 

NTNUs investeringer finner sted, og at flyttingen innebærer at investeringene fortsatt vil gi 24 

avkastning i en fremtid med en bærekraftig samfunnsutvikling. 25 

 26 

Arbeidsutvalgets innstilling 27 

 28 

Studenttinget mener at NTNU bør forvalte sine investeringer på en måte som vil sørge for 29 

avkastning også i et scenario der politikere og andre aktører foretar de grepene som kreves 30 

for å sikre bærekraftig utvikling i tråd med FNs togradersmål.  31 

 32 
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