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Møtedato: 03.03.2016 Saksbehandler: Jone Trovåg 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 09/16  Valg av landsmøtedelegater til Norsk  

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

Det skal velges 31 delegater til landsmøte til Norsk studentorganisasjon 2 

 3 

 4 

Bakgrunn for saken 5 

Studenttinget NTNU er medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO). NSO er en 6 

interesseorganisasjon for så å si alle studenter på offentlige institusjoner i Norge. De 7 

jobber med kompetanseheving i lokallagene, slik som Studenttinget NTNU, og med å 8 

påvirke offentlige myndighetene i saker som angår studenter. 9 

 10 

Landsmøtet møtes en gang i året, og er NSOs høyeste organ. Her velges NSOs 11 

leder og arbeidsutvalg, samt personer til NSOs politiske komiteer, for det kommende 12 

studieåret. Arbeidsprogrammet og politiske plattformer disse må forholde seg til 13 

vedtas også der. På LM 2016 skal også følgende tema opp til behandling;  14 

 15 

Velferdspolitisk plattform 16 

Utdanningspolitisk plattform 17 

NSOs prinsipprogram 18 

 19 

Alle studenter tilknyttet NTNU er valgbare. LM-delegatene får reise og opphold for 20 

regionsmøte og landsmøte dekket. Som delegat får man også være med på 21 

regionsmøtet i Bodø 1. - 3. April, der medlemslagene i region nord møtes for å 22 

forberede seg sammen. Det forventes at elle NTNU-delegater også blir med til RM. 23 

 24 

 25 

26 



 

  

 

2 

Saksbehandlers vurdering 27 

Det skal velges 36 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 

 34 

Arbeidsutvalgets innstilling 35 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 36 
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Møtedato: 03.03.2016 Saksbehandler: Børre Isac L’orange 
_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 10/16 Budsjett for Fadderutvalget 2016 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Vedlegg 8 

1..Budsjettforslag fra Fadderutvalget 9 

2..Retningslinjer Fadderutvalget 10 

3..Regnskap 2015 (resultat og balanse) 11 

 12 

_______________________________________________________________________ 13 

 14 

Hensikt med saken 15 

At Studenttinget NTNU vedtar budsjettet for Fadderutvalget 2016 16 

 17 

Bakgrunn for saken 18 

Studenttinget NTNU har ansvaret for å velge leder og nesteleder av fadderutvalget, 19 

som skal arrangere fadderordningen for studentene ved SVT- og HF-fakultetet. De 20 

tar selv opp sitt eget styre og konstituerer seg selv i løpet av våren.  21 

 22 

Utvalget har til oppgave å arrangere, i samarbeid med linjeforeningene og andre 23 

berørte parter, en fadderordning for studenter som tas opp høsten 2016 til studier på 24 

Dragvoll. Det overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på 25 

studiehverdagen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til 26 

sosial integrasjon i studiemiljøet. Utvalget står ellers fritt til å gjennomføre ordningen 27 

slik de ønsker, men skal holde Studenttinget NTNU løpende informert i arbeidet. 28 

Utvalget disponerer selv de midler det tildeles, men Studenttinget NTNU vedtar 29 

budsjettet. 30 

 31 

Fra 2012 ble det et større fokus på å støtte opp om linjeforeningskulturen på 32 

Dragvoll. Dette gjenspeiles også i budsjettet for 2016. Potten linjeforeningene kan 33 

søke på, ble kraftig oppjustert i 2013, og i årets budsjett følger man opp denne 34 

tråden. Hovedlinjene i budsjettet har som mål å kunne støtte opp om flere 35 

linjeforeninger ved Dragvoll, slik at disse blir i stand til å ta ansvar for egne 36 

fadderuker i fremtiden. Budsjettet reflekterer denne investeringen i linjeforeningene 37 

som forhåpentligvis reduserer Fadderutvalgets fremtidige arbeidsoppgaver og virke. 38 

 39 

Studenttinget har tidligere vedtatt at de ønsker å bygge ned, og på sikt avvikle 40 

Fadderutvalget. Det er tatt hensyn til dette i årets budsjett ved at man bygger ned 41 

Fondet (som har vært et fond man har bygd opp over flere år for å sikre 42 

Fadderutvalget mot å komme i økonomisk uføre) med kr. 85 000,- 43 

 44 
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Saksbehandlers innstilling 45 

Studenttinget NTNU vedtar Fadderutvalgets forslag til budsjett for 2016. 46 

 47 



Fadderutvalget Budsjett for 2016

Ny konto Konto Navn Resultat 2016 Budsjett 2016 Resultat 2015 Budsjett 2015 Resultat 2014 Budsjett 2014 Resultat 2013 Budsjett 2013 Resultat 2012

INNTEKTER
10 Overføringer/Inntekter

101 Tilskudd fra NTNU 0,00 160 000,00 167 217,00 160 000,00 -160 911,60 158 800,00 -158 797,55 142 000,00 -150 684,25
101-1 Tilskudd fra NTNU - lønn 0,00 74 000,00 73 783,00 72 000,00 -72 088,40 83 000,00 -71 010,15 83 000,00 -69 315,75

102 Sponsorpenger 0,00 55 000,00 58 450,00 50 000,00 -55 900,00 50 000,00 -55 000,00 50 000,00 -46 000,00
103 Salg av Fadderbarnbånd 0,00 200 000,00 209 956,45 200 000,00 -250 703,00 200 000,00 -240 219,00 210 000,00 -205 292,00
104 Overskudd forrige år 0,00 76 000,00 0,00 757,00 0,00 -46 413,00 0,00 46 165,47
105 Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Bruk av EK 0,00 0,00 0,00 64 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Fond 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 -85 000,00 85 000,00

SUM INNTEKTER 0,00 565 000,00 509 406,45 547 590,00 -539 603,00 530 387,00 -610 026,70 616 165,47 -471 292,00

UTGIFTER
20 Lønn

201 Honorar 0,00 74 000,00 73 783,00 72 000,00 72 088,40 83 000,00 71 010,15 70 000,00 69 315,75
201-0 0,00 0,00 0,00

0,00 74 000,00 73 783,00 72 000,00 72 088,40 83 000,00 71 010,15 70 000,00 69 315,75

30 Kontordrift

301-0 Kontorrekvisita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 803,50
301-3 Mobiltlf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
301-4 Mobil ab 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
301-5 Drift av webside 0,00 120,00 95,00 90,00 90,00 0,00 0,00 1 000,00 742,12

2 000,00 0,00 4 000,00 1 545,62

302 Trykksaker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302-0 Grafisk materiell til kampanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 558,00
302-1 Materiell til fadderuka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
302-2 Materiell til immatrikuleringsdagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302-3 Fadderhåndbok (350 stk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302-4 Fadderbarnhåndbok ( 3300 stk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 4 600,00

0,00 120,00 95,00 90,00 90,00 0,00 0,00 6 600,00 5 158,00

40 Fadderutgifter
401 Rekruttering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401-0 Tilskudd til linjeforeninger 0,00 250 000,00 237 666,15 240 000,00 213 670,00 215 000,00 212 722,20 230 000,00 200 637,00
401-1 0,00 0,00

0,00 250 000,00 237 666,15 240 000,00 213 670,00 215 000,00 212 722,20 230 000,00 200 637,00

402 Fadderforpleining 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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402-0 Incentiver til faddere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402-1 Snacks for alle under faddergalla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402-2 Fadderkurs august/møtekveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
402-3 Premiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402-4  Mat faddergalla til fadderne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 950,00 66 000,00 66 300,00
402-5 Styret 0,00 7 500,00 3 045,31 7 500,00 6 364,00 0,00 0,00 4 000,00 4 201,00
402-6 Fadder t-skjorter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 900,00 2 000,00 0,00
402-7 Fadderarmbånd og fadderbarnarmbånd 0,00 13 000,00 11 281,00 12 000,00 0,00 12 000,00 15 854,00 15 000,00 11 565,00
402-8 0,00 0,00 0,00

0,00 20 500,00 14 326,31 19 500,00 6 364,00 14 000,00 116 704,00 92 000,00 82 066,00
50 Fadderuka

501 Totalutgift SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 873,52
501-0 mva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 873,52

502 Arrangementer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502-0 Stands på Immatrikuleringsdagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502-1 Rebusløp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502-2 Diverse leker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 309,18 0,00
502-3 Diverse arrangementer 0,00 100 000,00 62 358,69 120 000,00 111 790,00 90 000,00 184 084,00 100 000,00 104 856,50
502-4 Dragvollympics 0,00 20 000,00 0,00 0,00 14 586,60 13 000,00
502-5 Stand up 0,00 70 000,00 49 509,65 70 000,00 73 012,37 70 000,00 78 340,00 68 000,00 67 546,02
502-6 Forhåndskjøp av billetter på vista for fadderne og alle med bånd0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502-7 0,00 190 000,00 111 868,34 190 000,00 199 388,97 173 000,00 264 733,18 168 000,00 172 402,52

503 Bank og bil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503-0 Leie av bankterminal/izettle 0,00 2 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 9 322,50 5 000,00 0,00
503-1 Leiebil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
503-2 Drivstoff/ parkering 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2 027,87 0,00 0,00 299,70
503-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 000,00 0,00 6 000,00 2 027,87 5 000,00 9 322,50 10 000,00 299,70

70 Diverse 
701 Kosthold 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 16 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

701-0 0,00 0,00 0,00
0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 16 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

80 Finansinntekter-/kostnader og gebyrer
801 Gebyrer og avgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
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801-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

802 Renter av innskuddskonti 0,00 -4 667,00 -6 283,00 -6 887,00 -7 161,00
802-0

901 Kreditorer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
902 Debitorer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 547 620,00 437 738,80 537 590,00 545 129,24 530 000,00 709 492,03 615 600,00 567 448,11
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  1 

STi-sak 35/11 - Fremtidens fadderuke på Dragvoll  2 

Vedtatt 27.10.11  3 

  4 

Fremtidens fadderuke på Dragvoll  5 

- Prinsipper for fadderuka  6 

  7 

En fadderordning på universitetsnivå må sikre en faglig trygghet og stimulere til 8 

søking og formidling av kunnskap på siden av dens sosiale funksjon. Den sosiale 9 

integrasjonen må skje under trygge omgivelser og ikke konkurrere med eksisterende 10 

tilbud.  11 

Organisering  12 

  13 

1. Fadderutvalget skal støtte opp under fremveksten av linjeforeninger og tilrettelegge 14 

for de som vil arrangere egen fadderuke.   15 

2. Fadderutvalget har to hovedprinsipper å jobbe etter. Fadderutvalget skal, i 16 

samarbeid med linjeforeningene, arrangere en fadderordning for studenter som 17 

ikke allerede har et eksisterende tilbud under fadderuken. Fadderutvalget har 18 

ansvaret for den overordnede koordineringen av mottaket og gjennomføringen av 19 

de store fellesarrangementene. Fadderutvalget skal aktivt jobbe for egen 20 

nedleggelse ved å overføre ansvar, samt bistå linjeforeninger og studieretninger 21 

med arrangering og gjennomføring av linjespesifikk fadderuke. Fadderutvalgets 22 

størrelse og aktivitetsnivå skal krympes proporsjonalt med overføringen helt til alle 23 

har et tilbud.  24 

  25 

Leder og nestleder av fadderuka velges av Studenttinget i oktober måned året før 26 

Fadderuka starter. Leder konstituerer, i samråd med nestleder, sitt eget styre. 27 

Fadderutvalget disponerer et kontor i perioden 15. Juni – 1. september i 28 

Studenttingets lokaler.  29 

  30 

Fadderutvalget skal tilstrebe en bred og god dialog med aktuelle samarbeidsaktører 31 

både før, under og etter avviklingen av fadderuka.  32 

Kontakt med kommunale aktører skal primært foregå gjennom Trondheim Studentråd.  33 

Det er viktig at linjeforeningene på Dragvoll og Fadderutvalget utarbeider en god 34 

dialog med hverandre. Hovedfokuset skal være å tilby en best mulig inngang på 35 

studietiden slik at nye studenter skal bli kjent med sitt studie- og fagmiljø.   36 

Fadderutvalget må tidlig i planleggingsfasen gå i dialog med linjeforeningene og 37 

fakultetene HF og SVT for å koordinere mottakelse av nye studenter med den faglige 38 



oppstarten, henholdsvis HumStart og lignende opplegg ved SVT. Fadderuka skal 39 

være et mottaksapparat med kunnskapen i fokus.  40 

Det skal jobbes mot at alle linjeforeninger skal opprette et verv kalt “linjefadder” som 41 

jobber mot fadderuka med fokus på sin linjeforening  42 

  43 

Fadderutvalget skal hvert år utforme en rapport om sitt arbeid. Fadderutvalget har 44 

ansvar for å gjennomføre en god overlapp og kompetanseoverføring med neste års 45 

fadderutvalg. Fadderuka skal være dynamisk og endringsvillig, med fokus på de 46 

prinsipper man kan bli bedre på å følge.  47 

  48 

Økonomi  49 

Studenttinget NTNU fakturerer Studentservice for driftsmidler til fadderuka og foretar 50 

utbetalinger på vegne av fadderutvalget.  51 

Budsjett og regnskap vedtas og godkjennes av Studenttinget NTNU. Budsjettet skal 52 

utformes i samråd med Studenttingets leder og følge fadderukas prinsipper som 53 

beskrevet i dette dokument. Budsjettet skal revideres av Studenttingets arbeidsutvalg  54 

dersom større uforutsette inntekter eller utgifter oppstår, etter anbefaling fra 55 

fadderutvalget. Studenttinget skal orienteres om eventuelle revideringer.  56 

Leder av fadderutvalget er økonomisk ansvarlig for de midlene fadderutvalget 57 

disponerer og skal anvise alle utbetalinger. Nestleder signerer refusjonsbilag som 58 

gjelder utlegg foretatt av leder.  59 

  60 

Et eventuelt overforbruk av fadderukas midler skal dekkes inn over neste års budsjett. 61 

Underforbruk av midler settes av til neste års budsjett.  62 

Leder og nestleder lønnes 225 timer hver etter gjeldende sats for studentassistenter 63 

satt av NTNU. Lønnsutbetalingene foretas av Studentservice.  64 

Omfang  65 

Fadderuka skal primært omfavne studenter tilknyttet fakultetene HF og SVT, men det 66 

skal være åpent for studenter tilknyttet NTNU som ikke har et eksisterende 67 

mottakstilbud.  68 

  69 

Fadderuka skal ha en varighet på minst syv dager etter immatrikulering. Fadderuka 70 

skal ikke gå på bekostning av studiene til de nye studentene.  71 

  72 

Fadderutvalget skal arrangere arrangementer for nye masterstudenter. Denne 73 

gruppen har ofte andre behov enn bachelorstudenter og bør få tilbud som passer 74 

deres studiesituasjon. Disse arrangementene kan være åpne flere eller alle 75 

masterprogrammer, grunnet begrenset antall studenter på enkelte studier.  76 

  77 

Nestleders primære arbeidsoppgave skal være å hjelpe linjeforeninger og potensielle 78 

linjeforeninger med å planlegge og gjennomføre linjespesifikt fadderopplegg.  79 

  80 



Fadderutvalget skal tidlig på våren invitere linjeforeningene til og møtes. Møtet kan 81 

fungere som et forum for utveksling av informasjon, koordinering og forventninger til 82 

hverandre. Dette kan for eksempel være gjennom et seminar.  83 

  84 

Fadderutvalget skal planlegge sin aktivitet på bakgrunn av hva linjeforeningen ønsker 85 

å ha av egen aktivitet. Fadderutvalget Dragvoll skal i dette arbeidet ta ansvar for at 86 

linjeforeningen setter i gang dette arbeidet på et tidlig tidspunkt! Dette kan gjøres 87 

gjennom for eksempel et seminar.  88 

  89 

Linjeforeningskoordinator og ledelsen av fadderutvalget skal jevnlig rapportere til, og 90 

vurderes av, ledelsen av STi om hvordan man har lagt til rette for framveksten av 91 

linjeforeninger som tar ansvar for egen fadderuke.  92 

  93 

Fadderutvalget Dragvoll skal jobbe for å opprette og vedlikeholde et samarbeid mellom 94 

linjeforeningene på Dragvoll og studentrådene HF og SVT.  95 

Det overordnede målet med fadderuka skal være å forberede nye studenter på 96 

studiehverdagen ved NTNU samt å bidra til sosial integrasjon i studiemiljøet. 97 

Ambisjonene for fadderuka bør tilpasses deretter.  98 

Tilgjengelighet  99 

Som prinsipp bør fadderuka favne videst mulig innenfor de begrensninger for omfang 100 

som er beskrevet. Nye studenter skal kunne delta uavhengig av kjønn, alder, seksuell 101 

orientering, funksjonsevne, etnisitet og religion. Arrangementer i regi av fadderuka 102 

skal gjenspeile dette og faddere og fadderutvalget må legge til rette for at alle skal 103 

kunne delta.  104 

  105 

Rus  106 

Fadderuka skal ikke forbindes ensidig med fest og fyll. Det skal aldri oppleves som 107 

nødvendig å konsumere alkohol for å kunne delta på fadderuka og det skal alltid 108 

finnes et alternativ til å konsumere alkohol. Arrangementer i regi av fadderuka skal 109 

tilstrebe å ha et alkoholfritt fokus og fadderukas budsjett skal ikke dekke utgifter 110 

knyttet til alkoholholdig drikke. Det er ønskelig at samtlige faddergrupper organiserer 111 

enkelte ”hvite dager”, for å tydeliggjøre dette fokuset.  112 

  113 

Fadderutvalget skal ha ansvar for at alle faddere har et bevisst forhold til studenters 114 

alkoholforbruk.Fadderuka har nulltoleranse for narkotiske stoffer.  115 

  116 

Internasjonale studenter  117 

Internasjonal seksjon skal fortsatt ha hovedansvaret for mottak av internasjonale 118 

studenter, men det bør legges til rette for at disse også skal kunne delta på 119 

arrangementer i regi av fadderuka. Fadderutvalget skal ha et tett samarbeid med 120 

Internasjonal seksjon for å samkjøre planer for mottak av internasjonale studenter.  121 

  122 

  123 

  124 

  125 
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Møtedato: 03.03.2016 Saksbehandler: Kristian Sjøli 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 11/16 Campuspolitisk plattform 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
 
Vedlegg 

1. Forslag til campuspolitisk plattform 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Hensikt med saken 1 

 2 

Å innstille på en campuspolitisk plattform for Studenttinget NTNU. 3 

 4 

Bakgrunn for saken 5 

 6 

Etter regjeringen sitt klarsignal om at man ønsker en samlokalisering av NTNU i 7 

Trondheim rundt Gløshaugen har Universitetet opprettet en eget campusprosjekt for 8 

å koordinere de forskjellige campusrelaterte prosessene.  9 

 10 

Kristian og Morten er oppnevnt i Arbeidsgruppen for visjon og lokalisering som har 11 

som oppgave å sette størrelsen på prosjektet, forslå en byggeretning og anbefale 12 

plasseringen av de ulike fagmiljøene i Trondheim. Denne prosessen og 13 

campusprosjektet videre går svært raskt og rommene for medvirkning er begrenset.  14 

 15 

Studenttingets politikk på campus er per i dag ikke oppdatert til å passe det stadiet 16 

prosjektet har kommet til og det har derfor presset seg fram et behov for ny politikk 17 

på området. På oppstartseminaret på Dolmsundet ble det avholdt en workshop om 18 

campus med det formål å komme med innspill i arbeidet saksbehandler har drevet 19 

med. Dette har endt i et forslag til campuspolitisk plattform som er tenkt å gi en base 20 

for STi sin politikk på området.   21 

 22 

Saksbehandlers vurdering 23 

 24 

Saksbehandler har forsøkt å bygge opp en plattform som på senere sted i prosessen 25 

med campus kan fungere som et samledokument. Altså at man ved senere 26 

anledninger kan gå inn i dette og oppdatere og bygge på politikken. Et samlet sted 27 
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for så mye politkk som mulig på campus er etter saksbehandlers skjønn nyttig og til 28 

fordel for kommende generasjoner av tillitsvalgte. 29 

 30 

I utarbeidelsen av dokument har man forsøkt å legge vekt på innspillene fra 31 

Studenttinget. Flere av medlemmen i AU har også blitt bedt om å komme med 32 

innspill, både på språk og innhold.  33 

 34 

Dokumentet tar sikte på å være leselig for en variert gruppe lesere. Det forsøker 35 

også å balansere mellom å være overordnet nok til å gjelde alle de tre 36 

Universitetsbyene og være spesifikt nok til å gi en tydelig politikk. Hvorvidt 37 

saksbehandler har lyktes med dette er noe usikkert. 38 

 39 

Saksbehandler mener dokumentet har en passe lengde og vil ikke anbefale store 40 

tillegg.  41 

 42 

Med tanke på grad av kontrovers er det etter saksbehandlers vurdering ordleggingen 43 

om nullvisjon for tradisjonelle auditorer som kan være mest aktuell. 44 

 45 

Saksbehandlers innstilling 46 

 47 

Arbeidsutvalget innstiller på vedlagt forslag til Campuspolitisk plattform med de endringer 48 

som er vedtatt. 49 

 50 

Arbeidsutvalgets innstilling: 51 

Studenttinget vedtar vedlagt forslag til Campuspolitisk plattform med de endringer som 52 

kommer frem under møtet. 53 



 

Campuspolitisk plattform 1 

Vedtatt av Studenttinget NTNU samlet til møte i Trondheim 3. mars 2016 2 

Denne plattformen beskriver studentene ved NTNU sin krav for campusutvikling. 3 

Universitetsbyene 4 

Studenttinget mener at NTNU skal ha en strategi for campusutvikling som fremmer 5 

byintegrering. Dette innebærer en sterkere sammenheng mellom by og campus. Studenter, 6 

forskere, bedrifter og byens befolkning skal bo, jobbe og leve tett på hverandre.  7 

Det skal ikke være et mål å fylle opp alle nybygg med kun det som tilhører universitetet. men 8 

legges til rette for at næringsliv, tjenesteleverandører og møteplasser kan etablere seg på 9 

campus. Spesielt er oppstarts- og samarbeidsbedrifter aktører som bør inviteres inn i større 10 

grad. Slike tiltak er grunnleggende for målet om å skape et levende campus. 11 

NTNU skal være synlig i bybildet og en tydelig samfunnsaktør. Campus skal i sin utforming 12 

fremme formidling av kunnskap og forskning, spesielt mot unge. Universitetet må invitere 13 

byens befolkning inn i sin virksomhet gjennom åpne og sentralt plasserte arealer.  14 

Et godt samarbeid mellom universitetet, vertskommunene og samskipnaden er avgjørende 15 

for et levende, døgnåpent og velfungerende campus. Det må legges til rette for rask og 16 

behagelig reise til og fra campus store tider av døgnet. Studenttinget forventer at man 17 

strekker seg langt for å forbedre kollektivtilbudet i universitetesbyene og gjøre dette rimelig 18 

for studenter.  19 

 20 

NTNU og Studentsamskipnaden (Sit) har gjennom samarbeidet Nordens Beste Studieby 21 

forpliktet seg til å gi alle studenter et trygt og rimelig botilbud. Areal til nye studentboliger skal 22 

derfor være en viktig del av campusutviklingen. Disse bør i størst mulig grad bygges sammen 23 

med resten av campus slik at studenter kan leve og bo tett på universitetet.  24 

En variert hverdag 25 

Framtidens NTNU skal ligge i verdenstoppen på variert undervisning som aktiviserer 26 

studentene, dette må gjenspeiles i utviklingen av NTNU sine campus.  27 

Studenttinget NTNU ønsker at en satsning på internasjonalisering skal gjenspeiles i NTNU 28 

sine arealer. Dette innebærer hensyn til mangfoldet i studentmassen med fokus på 29 

integrering og synlighet. 30 

Dissens fra Kristian H. Sjøli, Morten Djupdal og Stein Olav Romslo: Me er ueinige i at avsnittet 31 

om internasjonalisering har noko i campuspolitisk plattform å gjere. Innholdet er ivaretatt i 32 

annan politikk. 33 

 34 



 

Studenttinget har en nullvisjon for bygging av nye auditorier og forventer at det ikke bygges 35 

ett eneste nytt tradisjonelt auditorium. Universitetet må heller bygge undervisningsrom med 36 

flatt gulv hvor flere typer undervisning kan finne sted. Dette vil legge til rette for mer 37 

samarbeidslæring og mer aktiv undervisning. 38 

Universell utforming skal være et gjennomgående prinsipp på alle NTNU sine campus. Det 39 

skal tenkes universell utforming i alle trinn i planleggings- og byggeprosesser. Det betyr for 40 

eksempel at hovedadkomsten til ulike arealer skal være tilgjengelig for alle. Alle 41 

undervisningsrom skal ha utstyr som som tilrettelegger for alle funksjonsnedsettelser.  42 

Hverdagen for studenter følger ikke normal arbeidstid 8-16, men er sammensatt og variert. 43 

Studenttinget krever derfor at NTNU sine studenter har adgang til campus og nødvendige 44 

rom hele døgnet. En begrensning av studentenes frihet vil være en uakseptabel innskrenkning 45 

av den kreativiteten og tankekraften et moderne samfunn trenger. Hovedregelen på 46 

universitetet skal være åpenhet og fri tilgang. 47 

Studentfrivillighet og velferd 48 

NTNU har forpliktet seg gjennom samarbeidet Nordens beste studieby til å legge til rette for 49 

en enda sterkere frivillighetskultur. Studentfrivilligheten er sentral i studenthverdagen på 50 

NTNU. Areal til frivilligheten skal fra dag en være en prioritet på linje med areal til 51 

undervisning og forskning i planleggingen av nybygg. En levende studentfrivillighet er ingen 52 

selvfølge, men er noe universitetet og dets vertsbyer nyter godt av. Slikt engasjement skal 53 

være synlig i og utenfor arbeidstid, på hele campus.  54 

Linjeforeningene på NTNU gjør et viktig arbeid i å skape sosiale og faglige areaner og gir 55 

studentene tilhørighet til sitt fagfelt. For å drive dette arbeidet er foreningene helt avhengige 56 

av egnede lokaler. Dette er universitets ansvar. Frivilligheten må involveres i å beskrive sine 57 

behov tidlig i prosessene. 58 

Studenthelsen må stå sentralt på NTNU sine campus. Studenttinget mener NTNU skal utnytte 59 

fremtidige utbygginger til å investere i egne studenthus. Disse skal samle studethelsetjenester 60 

som leger, tannleger, pyskologer og helesøstre lett tilgjengelig på campus.  61 

Et grønt Campus 62 

Studenttinget forventer at NTNU lever opp til sitt motto “Kunnskap for en bedre verden” og 63 

sitt satsningsområde på bærekraft i campusutviklingen. Nullutslippsbygg, som er 64 

energieffektive og produserer like mye energi som de forbruker er et godt bidrag i arbeidet 65 

med å redusere universitetets klimafotavtrykk. NTNU må ta sitt ansvar for miljøet på alvor og 66 

satse på å bygge grønt og bærekraftig.  67 

Et grønt campus er et levende campus. Nybygg og fortetting skal ikke gjøres på en måte som 68 

ødelegger grønne lunger og fritidsområder i universitetsbyen. Både studentene og byens 69 

befolkning nyter godt av disse områdene som også er sosiale arenaer. NTNU må bygge på en 70 

måte som gjør det enklere og mer attraktivt å bruke uteområder i hverdagen. Dette innebærer 71 

at fellesarealer og møteplasser ikke gjemmes unna, men bygges åpne og lett tilgjengelige. 72 
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STi-sak 12/16 Kjønnsnøytrale toaletter ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
UiO- Universitetet i Oslo 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Tradisjonelt er det slik at man opererer med dame, herre og handicaptoaletter i det 1 

fleste bygg i Norge. Dette oppleves problematisk for mange som ikke har en 2 

kjønnsidentitet som verken mann eller kvinne. 3 

 4 

Saksbehandlers vurdering 5 

Vi har en vei å gå når det kommer til å anerkjenne at mange mennesker hverken 6 

definerer seg selv som mann eller kvinne. Akademia bør gå foran som et godt 7 

eksempel når det kommer til tilrettelegging for transpersoner. Universitetet skal være 8 

en inkluderende arbeidsplass både for studenter og ansatte. Dette er et enkelt og lite 9 

ressurskrevende tiltak som vil forenkle utsatte studenter og ansattes hverdag.  10 

 11 

Det er også slik at mange av toalettene ved NTNU er enkelttoaletter. Da gir det liten 12 

mening å dele opp i ett herretoalett og et kvinnetoalett. Disse toalettene bør enkelt 13 

kunne omdøpes til kjønnsnøytrale toaletter for å unnga at man setter transpersoner i 14 

en vanskelig situasjon som oppleves veldig ubehagelig for mange, og heller 15 

etterstrebe trygge og inkluderende campus for alle. 16 

 17 

Saksbehandlers innstilling 18 

Studenttinget mener at: 19 

- Det bør finnes kjønnsnøytrale toaletter i alle bygg NTNU eier, leier eller har 20 

virksomhet i.  21 

- Der toaletter kun utgjør et enkeltoalett på et rom skal disse omgjøres til 22 

kjønnsnøytrale toaletter.  23 

- Ved nybygg skal det kun bygges kjønnsnøytrale toaletter. 24 

 25 

Arbeidsutvalgets innstilling 26 

Studenttinget mener at: 27 

- Det bør finnes kjønnsnøytrale toaletter i alle bygg NTNU eier, leier eller har 28 

virksomhet i.  29 

- Der toaletter kun utgjør et enkeltoalett på et rom skal disse omgjøres til -30 

kjønnsnøytrale toaletter, med kjønnsnøytral merking 31 

- Ved nybygg skal det kun bygges kjønnsnøytrale toaletter. 32 
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Møtedato: 03.03.2016 Saksbehandler: Kristian Sjøli og Morten Djupdal 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 13/16     Organisering av studentdemokratiet - diskusjonssak 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg 7 

Høringsdokument «Nytt 8 

studentdemokrati 2017» 9 

Høringssvar SALT 10 

Høringssvar Studentrådet AB 11 

Høringssvar Studentrådet DMF 12 

Høringssvar Studentrådet HF 13 

Høringssvar Studentrådet IME 14 

Høringssvar Studentrådet IVT 15 

Høringssvar Studentrådet NT 16 

Høringssvar Studentrådet SVT 17 

Høringssvar STØH 18 

Høringssvar Studentrådet IØT 19 

Høringssvar Studentparlamentet NTNU i 20 

Gjøvik 21 

Høringssvar Studentparlamentet NTNU i 22 

Ålesund 23 

Høringssvar Velferdstinget 24 

Høringssvar Studentrådet DMMH 25 

Høringssvar BIS 26 

Høringssvar Kim Allgot, Ingvild Marie 27 

Sørlie og Dennis Bogen 28 

Høringssvar Henrik Dahl 29 

Høringssvar Maria S. Fjellstad 30 

Høringssvar Gjermund K. Langset 31 

Høringssvar Mads Laastad 32 

Høringssvar Tina Helén Bursvik Melfjord 33 

og Madeleine Lorås 34 

Høringssvar Martin A. Sværen m.fl. 35 

Alle vedlegg ligger tilgjengelig på Studenttingets wikiside, www.studenttinget.no/stiwiki. 36 

 37 

Forkortelser 38 

AB – Fakultet for arkitektur og billedkunst 39 

BIS – BI Studentsamfunn 40 

DMF – Det medisinske fakultet 41 

DMMH – Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 42 

HF – Det humanistiske fakultet 43 

IME – Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 44 

IVT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 45 

IØT – Institutt for økonomi og teknologiledelse 46 

NT – Fakultet for naturvitenskap og teknologi 47 

SALT – Studentforeningen av lærerstudenter i Trondheim 48 

STØH – Studentforeningen Handelshøyskolen i Trondheim 49 

SVT – Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 50 

 51 

AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 52 

FTV – Fakultetstillitsvalgt 53 

LMU - Læringsmiljøutvalg 54 

NSO – Norsk studentorganisasjon 55 

SPG – Studentparlamentet NTNU i Gjøvik 56 

SPÅ – Studentparlamentet NTNU i Ålesund 57 

www.studenttinget.no/stiwiki
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Bakgrunn for saken 58 

Studenttinget har sendt ut en høring angående fremtidig organisering av 59 

studentdemokratiet ved NTNU. Høringsdokumentet tar for seg ulike kriterier som må 60 

tas hensyn til i debatten. 61 

Det er kommet inn 22 høringssvar innen fristen 29.2. Under følger en oppsummering 62 

av momenter i disse. Dette skal ikke legge føringer for hva Studenttinget diskuterer, 63 

men redegjør for hva andre instanser har vektlagt. 64 

Studentrådenes svar 65 

Flertallet av studentrådene skisserer løsninger der FTV-ene i større eller mindre grad 66 

tar plass som representant i Studenttinget, altså en variant av 3.1.4 i 67 

høringsdokumentet. Ett av studentrådene problematiserer dette, og foreslår heller å 68 

integrere Studenttingets representanter i studentrådene. Flere sier at dette vil øke 69 

arbeidsbelastningen så mye at det krever flere FTV-er på hvert fakultet. SPG sier at 70 

dette også kan vanne ut den demokratiske prosessen, ved at en mindre gruppe 71 

velger sine representanter til neste nivå. En modell med FTV-er som representanter i 72 

Studenttinget forslås kombinert med noen «frie plasser» som er på valg, enten ved 73 

geografiske valgkretser eller fakultetsvise valgkretser. 74 

Noen studentråd foreslår å opprette egne studentråd for Gjøvik og Ålesund, og ha 75 

fakultetsvise studentråd i Trondheim med representasjon fra tilhørende institutter i 76 

Gjøvik og Ålesund. Studentrådene i Gjøvik og Ålesund skal kunne ta seg av saker 77 

som gjelder sine respektive campuser. 78 

SPG og SPÅ mener dagens valgordning med fakultetsvise valgkretser vil være 79 

vanskelig å holde på, da NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund vil være fordelt over 80 

mange fakulteter med et stort spenn i studenttall. I stedet foreslår de å benytte 81 

geografiske valgkretser. 82 

Det gjøres et poeng ut av at dagens valgordning gir et slagkraftig Studentting, på en 83 

annen måte enn man ser at institusjoner med listevalg har. Ingen av studentrådenes 84 

høringssvar anbefaler å gå over til én valgkrets og listevalg. 85 

Intern organisering kommneteres i mindre grad. I de høringssvarene som omhandler 86 

dette kapittelet kommer det frem modeller med kombinasjoner av heltids- og 87 

deltidsstillinger i AU. Noen kommenterer at den skisserte desentraliserte modellen vil 88 

svekke studentdemokratiet ved å ikke ha et sentralt maktorgan. Forslaget om et 89 

styrket AU får noe støtte, med begrunnelsen at STi kan bli mer effektivet, og man 90 

utnytter kompetansen i studentdemokratiet bedre. 91 

Dagens modell for studentdemokratiet beskrives som uoversiktlig, selv for de 92 

tillitsvalgte. Det gjør det igjen vanskelig å synliggjøre hvordan studentdemokratiet 93 

fungerer. Forslag som å samkjøre valg til Studenttinget, studentrådene og styret er 94 

blitt lagt fram. Det er ikke enighet blant studentrådene om det er viktigst med jevn 95 

representasjon etter studenttall eller om det er viktigst med en oversiktlig struktur. 96 

SPÅ skriver at det er viktig å ha klare linjer for hva som skal bestemmes i 97 

Studenttinget og hva som kan bestemmes i de stedlige studentdemokratiene i Gjøvik 98 

og Ålesund. Det må også komme på plass økonomiske retningslinjer. 99 

Andres svar 100 

Noen enkeltpersoner har svart på høringen. Ett av disse tar for seg en struktur 101 

inspirert av tillitsmannordningen i Forsvaret. Denne modellen foreslås som et 102 

alternativ som skal legge vekt på oversiktlighet for studentmassen. Modellen lar STi 103 
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bestå av FTV-er og styrerepresentantene, studentrådene liknende dagens struktur, 104 

og et organ for tillitsvalgte på instituttnivå. 105 

Ett annet høringssvar tar for seg flere av de skisserte modellene, og argumenterer for 106 

og imot disse. Svaret går imidlertid bort fra disse hver for seg, og foreslår ulike 107 

kombinasjoner. Det endelige forslaget er en modell med FTV-er og noen «frie 108 

plasser» som velges med geografiske valgkretser. Den interne organiseringen sees 109 

som avhengig av valgordning. En komitemodell vurderes som uoversiktlig for 110 

studenter utenfor studentdemokratiet. Desentralisert modell og modell med styrket 111 

arbeidsutvalg kan begge sikre mer handlingsrom til det makthavende organet, men 112 

desentralisert modell synes å gå mot NTNU sin administrative organisering. 113 

Et tredje høringssvar anbefaler å unngå en modell med politiske lister for å komme 114 

fram til felles enighet i saker, og slik få større gjennomslagskraft opp mot 115 

administrasjonen. Den foreslår heller en modell med fakultetsvise valgkretser i 116 

Trondheim, samt geografisk valg for NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. 117 

Et fjerde høringssvar sier at det viktigste i denne prosessen er å bygge en felles 118 

tillitsvalgtkultur, en grunnmur for studentdemokratiet. Det må også være en mer 119 

bevisst og målrettet bruk av ressursene konsulentene og styrerepresentantene er for 120 

studentdemokratiet. Det anbefales å velge en modell som representerer studentene 121 

ved NTNU på best mulig måte, ikke nødvendigvis hvor mange representanter hvert 122 

fakultet skal ha. Det foreslås å utrede en modell der Studenttingets representanter 123 

velges fra eller av studentrådene. Det foreslås å se til NSO for oppbygging, da dette 124 

er en av de mest sammenlignbare organisasjonene for oss.  125 

Et femte høringssvar viser til at geografiske valgkretser kan opprettholde gamle 126 

skillelinjer i stedet for å bygge en felles identitet. Det advares sterkt mot innføring av 127 

listevalg. Det ønskes en modell med styrket arbeidsutvalg. 128 

Et sjette høringssvar tar for seg de stedlige studentdemokratiene i Gjøvik og Ålesund 129 

sine roller, med lokale versjoner av sentrale organer som LMU. Det nevnes at det er 130 

viktig at vi i en overgangsperiode har slike, men kan vurdere om det er nødvendig på 131 

lang sikt. 132 

Styrerepresentantene trekker frem sin rolle i studentdemokratiet. I dag utgjør 133 

styrevervet ca. 1/3 stilling, og Studenttinget betaler resterende slik at disse sitter på 134 

heltid. Styrerepresentantene understreker at dette er viktig for å ha god nok kontakt 135 

med studentdemokratiet for øvrig, og at dette bedrer kontinuiteten for Studenttingets 136 

arbeidsutvalg. 137 

Velferdspolitikk 138 

Nesten alle innkomne høringssvar som tar for seg kapittelet om velferdspolitikk 139 

understreker viktigheten av det felles organet Velferdstinget er i dag. Samarbeidet 140 

med Sit og på tvers av institusjonene trekkes frem som avgjørende for gjennomslag 141 

innen studentvelferd. 142 

Det blir kommentert at Velferdstingets organisering og synlighet kan tas opp for seg, 143 

men at organet bør fortsette i tråd med dagens ordning. SPG kommenterer at 144 

valgordningen bør endres til urnevalg på linje med valg til Studenttinget. SPÅ tar opp 145 

samarbeidet mellom Velferdstinget og Velferdsutvalgene. Noen av høringssvarene 146 

ser for seg en løsning der velferdspolitisk arbeid legges inn i en komitestruktur. 147 


