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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 03/17 

 
Dato: 23.02.2017- Møtetid: 17:15-22.40 - Møtested: Øya Helsehus, A2-3 

 

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: Kine Sørli 
 
Ordstyrer: Madeleine Lorås 

 

Tellekorps: Kim Allgot, Jørgen Gunderengen 
 

 

Til stede: 

 Julie Heiberg    Gjøvik 

 Amanda Klepsvik   Gjøvik 

 Arild J. Østrem    Trondheim 

 Bendik Deraas    Trondheim 

 Benjamin Gjermstad   Trondheim 

 Børre Isac L’Orange   Trondheim 

 Charlotte Teigen   Trondheim 

 Eline Rødsjø(vara)   Trondheim  

 Felipe Fawcett    Trondheim 

 Fredrik Oterhals   Trondheim   

 Henrik Løfaldli    Trondheim 

 Joakim Solheim    Trondheim 
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 Marion Teigseth   Trondheim 

 Marta Ranestad(vara)   Trondheim 

 Mikkel B. T. Lindheim   Trondheim 

 Ola Fiske    Trondheim 

 Philip Lautin Jackson   Trondheim 

 Phrida Norrhall(vara)   Trondheim 

 Ragnhild Dalslåen   Trondheim 

 Sindre Alvsvåg    Trondheim 

 Stig-Martin Liavåg   Trondheim 

 Stine Nordø(t.o.m. Sti-sak 11/17) Trondheim 

 Thomas Kallevik   Trondheim 

 Falk Daniel Lamar Øverås  Ålesund 

 John Olve Johnsen(vara)  Ålesund 

 

Forfall: 

 Lars Føleide    Trondheim 

 Leif Bjarne Hammer   Trondheim 

 Guri Hagen    Trondheim 

 Oskar Sunde    Ålesund 

 

Tilstede på bakbenk: 

 Marte Øien    AU 

 Lars Bjørnar Vist   AU 

 Johannes Bjartnes   AU 

 Gjermund K. Langset   AU 

 Magnus Johannesen   AU 

 Daniel Hernandez Iniesta  ISU 

 Ida M. Jodanovic   Velferdstinget 

 Ingrid Norrvall Vegdahl  FTV ØK 

 Jørgen Gunderengen   Velferdstinget 

 Andreas Lervik    Tekna 

 Talal Mohammad   ISU Trondheim 

 Abdirahman Hassan   Under Dusken 

 Trine Øverås    KK 

 Astrid Østigård    KK 

 Kim Allgot    NTNU-styret 

 Jone Trovåg    Sentralstyret NSO 

 Ingvild M. Sørlie   NTNU-styret 

 Didrik Leganger    FTV SU 

 Arve Lingaas 

 Anne Helene Bakke   FKSV, NSO 

 Nina J. Tollehaug   FKSV, NSO 

 Maria Honerød    UU 

 Karen Ane Skjennum   Tekna 
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Madeleine Lorås ble godkjent som ordstyrer, Kine Sørli ble godkjent som referent, 

Jørgen Gunderengen og Kim Allgot ble godkjent som tellekorps. 

Innkallingen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent etter endringer.  

 

STi-sak 07/17 Supplering av varaliste til Studenttinget 

(18.30) Antall stemmeberettigede: 22 

Magnus Johannesen innleder saken. 

 

Følgende kandidater stiller: 

Marta Ranestad 

Phrida Norrhall 

Eline Rødsjø 

Hans Peder Langbekkhei 

Ole Martin Fyen 

 

Det stilles spørsmål til kandidatene. 

 

Vedtak: 

Studenttinget supplerer varalisten til Studenttinget i følgende rekkefølge: 

3.vara Eline Rødsjø 

4.vara Phrida Norhall 

5.vara Marta Ranestad 

6.vara Hans-Peder Langbekkhei 

7.vara Ole-Martin Fyen 

 

 

STi-sak 08/17 Valg til Fadderutvalget Dragvoll 2017 

(17.50) Antall stemmeberettigede: 25 

Magnus Johannesen innleder saken. 

 

Følgende kandidat stiller til leder av Fadderutvalget Dragvoll 2017: 

Børre Isac L’orange 
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Arbeidsutvalget ber om fullmakt til å velge nestleder. 

 

Vedtak: 

Børre Isac L’orange velges til leder av Fadderutvalget Dragvoll 2017 ved 

akklamasjon. Arbeidsutvalget får fullmakt til å velge nestleder. 

 

(Pause kl. 18.00) 

 

STi-sak 09/17 Automatisk begrunnelse på eksamen 

(18.12) Antall stemmeberettigede: 25 

Marte Øien innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

Saken diskuteres. 

Elementer fra diskusjon: 

- Automatisk begrunnelse tar mye ressurser, vil det gå utover andre områder? 

- Det er ikke vanskelig å be om begrunnelse i dag. 
- Vil automatisk begrunnelse føre til dårligere begrunnelser enn nå når man må 

be om det? Vil det være noe nytte i det? 

- Kan man faktisk spare administrative ressurser ved å gi automatisk 
begrunnelse? Mye tid går fra man gir sensur til fristen for å be om 
begrunnelse/klage. 

- Vil automatisk begrunnelse gi et bedre læringsutbytte? 

- Bør det være automatisk begrunnelse i visse fag? For eksempel større fag, 
bacheloroppgaver. 

- Bør man heller arbeide for nye vurderingsformer framfor å innføre automatisk 
begrunnelse? 

- Ved å gå for automatisk begrunnelse bør man også innføre digitale verktøy for 
å gjøre prosessen lettere. 

 

Prøvevotering 

For at saken behandles videre: 17 stemmer  

Mot at saken behandles videre: 8 stemmer 

 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

 

STi-sak 11/17 Revidering av campuspolitisk plattform 
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(19.11) Antall stemmeberettigede: 25 

Gjermund K. Langset og Marte Øien innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken.  

 

Elementer fra debatt: 

- Hvor ligger hjertet i studiebyen Trondheim? Bør campus ligge der mesteparten 
av infrastrukturen allerede er? De fleste bussrutene i Trondheim går i 
Elgesetergate og det er derfor naturlig at campus legges rundt dette området. 

- Bør man slutte å bygge tradisjonelle auditorium? Hvordan vil det gå logistisk? 
- Skal man beholde grønt arealene rundt campus? Mye er allerede er vernet, 

hvordan kan man forholde seg til dette? 
- På Kalvskinnet leier man bygg med leieavtaler for minimum 15 år. Hva er best 

for fremtidens studenter? 
- Det er allerede bestemt å flytte Dragvoll for å bedre det tverrfaglige 

samarbeidet. Hvordan kan man løse dette best mulig? 
- Skal man trekke campus mot byen eller byen mot campus? 

 
Votering: 

Forslag 1 fra Børre L’orange og Felipe Fawcett: 

Strykningsforslag: Linje 32 til og med 34. 

 

Forslag 2 fra Mikkel Lindheim 

Endringsforslag, linje 32-34: Studenttinget har nullvisjon for bygging av nye auditorier 

og oppfordrer universitetet til å primært bygge undervisningsrom der flere typer 

undervisningstyper kan finne sted, fremfor tradisjonelle auditorium. Dette vil legge til 

rette for mer samarbeidslæring og aktiv undervisning. 

 

Forslag 3 fra Arbeidsutvalget 

Tillegg, linje 62: Studenttinget mener alt areal disponert av studentfrivillighet, 

studentidrett og studentvelferd skal være fristasjoner. 

 

Forslag 4 fra Fredrik Oterhals 

Tillegg, linje 83: Studenttinget mener at grøntarealene rundt Gløshaugen ikke skal 

reduseres som følger av campusutviklingen. 

 

Forslag 5 fra Benjamin Gjermstad 

Endring, linje 76-83: Trondheim 

Studenttinget mener at NTNU i Trondheim må bygge ut med en visjon om å skape en 

byintegrert campus. For å skape en samlende byintegrert campus er det viktig at 

nybygg knytter Gløshaugen sammen med dagens eksisterende campus på både på 

Øya og Kalvskinnet.  

NTNU må bygge slik at det er naturlig for byens befolkning å ta del i aktivitet på 

campus, slik at campus ikke oppleves utilgjengelig og lukket for publikum. I så måte 

er det viktig å beholde campus på Kalvskinnet også i fremtidige planer, et campus 
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som er velegnet til å knytte by og universitet sammen. Studenttinget mener 

Trondheim kommune må fokusere på byutvikling i Elgesetergate og at 

kollektivkapasiteten her må bygges ut i samråd med planleggingen av nytt campus.  

 

Forslag 6 fra Didrik Leganger 

Tillegg, linje 80: NTNU må sikre at byggene på Kalvskinnet er med i de fremtidige 

campusplanene også lengre enn den avtalte leieperioden. 

 

 

Forslag 1 faller med kvalifisert flertall mot 

Forslag 2 faller med alminnelig flertall 

Forslag 3 vedtas med kvalifisert flertall  

Forslag 4 faller med kvalifisert flertall mot. 

Forslag 5 faller med kvalifisert flertall mot 

Forslag 6 faller med like stemmer for og imot. 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas enstemmig.  

 

Vedtak: 

Studenttinget vedtar campuspolitisk plattform med de endringer som har kommet 

frem under møtet. 

 

Campuspolitisk plattform 
Universitetsbyene 

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

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

byenes befolkning og de som tilhører universitetet. Studenter, forskere, næringsliv og byens 

befolkning skal kunne bo, jobbe og leve tett på campus.  

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

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

tilknytning til, og på campus. Spesielt er oppstarts- og samarbeidsbedrifter aktører som bør 

inviteres inn i større grad. Slike tiltak er grunnleggende for målet om å skape et levende 

campus.  

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

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

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

møteplasser.  

Et godt samarbeid mellom universitetet, vertskommunene og samskipnaden er avgjørende 

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

behagelig reise til og fra campus. Studenttinget forventer at man strekker seg langt for å 

forbedre kollektivtilbudet i universitetsbyene og gjøre det rimelig for studenter døgnet rundt.  



7 
 

 

07.03.2017  
 

NTNU og samskipnaden (Sit) har gjennom samarbeidet Study Trondheim forpliktet seg til å 

gi alle studenter et trygt og rimelig botilbud. Areal til nye studentboliger skal derfor være en 

viktig del av campusutviklingen. Disse skal i stor grad bygges sammen med resten av 

Campus, men der det er hensiktsmessig kan studentboliger bygges ved andre sentrale 

områder i byen, dette vil være med på å gjøre studentene synlige i bybildet.  

 

En variert hverdag 

Framtidens NTNU skal ligge i verdenstoppen på variert undervisning som aktiviserer 

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

Studenttinget NTNU ønsker at en satsning på internasjonalisering skal gjenspeiles i NT NU 

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

integrering og synlighet.  

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

ett eneste nytt tradisjonelt auditorium. Universitet må heller bygge undervisningsrom der flere 

typer undervisning kan finne sted. Dette vil legge til rette for mer samarbeidslæring og aktiv 

undervisning.  

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

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

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

undervisningsrom skal ha utstyr som tilrettelegger alle funksjonsnedsettelser.  

Hverdagen for studenter følger ikke normal arbeidstid, men er sammensatt og variert. 

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

nødvendige rom døgnet rundt, 

dette innebærer at laboratorier blir tilrettelagt for egenstyrt studentvirksomhet utenom normal 

arbeidstid. En begrensning av studentenes frihet vil være en uakseptabel innskrenkning av 

den kreativiteten og tankekraften et moderne samfunn trenger. Hovedregelen på 

universitetet skal være åpenhet og fri tilgang.  

 

Studentfrivillighet og velferd  

NTNU forplikter seg gjennom samarbeidet StudyTrondheim til å tilrettelegge for en enda 

sterkere frivillighetskultur. Studentfrivilligheten er sentral i studenthverdagen på NTNU. Areal 

til frivilligheten skal fra dag en være en prioritet på linje med areal til undervisning og 

forskning i planlegging av nybygg. En levende studentfrivillighet er ingen selvfølge, men er 

noe universitetet og dets vertsbyer nyter godt av. Slikt engasjement skal være synlig i og 

utenfor arbeidstid, på hele campus.  

Linjeforeninger og andre studentorganisasjoner/foreninger på NTNU gjør et viktig arbeid i å 

skape sosiale og faglige arenaer og gir studentene tilhørighet til sitt fagfelt. For å drive dette 

arbeidet er foreningene helt avhengige av egne og egnede lokaler, dette er universitetets 

ansvar. Frivilligheten må involveres i å beskrive sine behov tidlig i prosessene.  

Studentidretten er en viktig del av studenthverdagen og bidrar positivt både som sosiale 

arenaer og har positiv effekt på psykisk og fysisk helse. Studenttinget mener NTNU skal stille 

lokaler og areal til studentidrett, samt legge til rette for dette i videre utvikling av campusene.  
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Studenthelsen må stå sentralt på NTNU sine campus. Studenttinget mener NTNU skal 

utnytte fremtidige utbygginger til å investere i egne bygg til studentene. Disse skal samle 

studenthelsetjenester som leger, tannleger, psykologer og helsesøstre lett tilgjengelig på 

campus.  

Studenttinget mener alt areal disponert av studentfrivillighet, studentidrett og 

studentvelferd skal være fristasjoner. 
 

Et grønt Campus 

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

sitt satsningsområde på bærekraft i campusutviklingen. Nullutslippsbygg, som er 

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

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

satse på å bygge og grønt og bærekraftig.  

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

som ødelegger grønne lunger og fritidsområder. Både studentene og byens befolkning nyter 

godt av disse områdene som også er sosiale arenaer. NTNU må bygge på en måte som gjør 

det enklere og mer attraktivt å bruke uteområder i hverdagen. Dette innebærer at 

fellesarealer og møteplasser ikke gjemmes unna, men bygges åpne og lett tilgjengelige. 

 

 

Trondheim 

Studenttinget mener at NTNU i Trondheim ved fremtidige utbygninger må trekke campus 

enda nærmere sentrum, dette innebærer bygging like sør for elveslyngen for å trekke mer av 

byen til campus. Det er viktig at det skjer en reell samling av campus som knytter de 

eksisterende campusene på Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet sammen. En må og bygge på 

en slik måte at det er naturlig rom for byens øvrige befolkning til å ta del i aktiviteten på 

campus slik at campus ikke oppleves som utilgjengelig. Studenttinget mener Trondheim 

kommune skal ha fokus på byutvikling i Elgesetergate og på sørsiden av elveslyngen.  

 

Gjøvik 

Studenttinget mener NTNU må utvikle campus i Gjøvik i tråd med Gjøvik kommunes 

reguleringsplan. campus må utvikles med byintegrering som et prinsipp, og aksen sentrum-

campus bør være hovedfokuset. Dette vil bidra til å knytte by og universitet tettere sammen. 

Studenttinget mener NTNU, samskipnaden og kommunen sammen må tilrettelegge for bedre 

kollektivtransport til og fra campus og steder der studentene oppholder seg. Dette vil være 

bysentrum, Sørbyen Studenthjem, Nordbyen Studenthjem og Sentrum Studenthjem.  

 

Ålesund 

Studenttinget mener NTNU må utvikle campus i Ålesund i tråd med kommunens egen 

knutepunktstrategi. Ålesund har fire definerte knutepunkt. Dette er sentrum, campus, Åse 
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Sykehus og Moa, disse skal være knutepunkt for kollektivtrafikken og supplere hverandre i 

innhold og tilbud til byens innbyggere. Studenttinget forventer at kommunen legger til rette 

for god kollektiv korrespondanse mellom knutepunktene til alle døgnets tider. Studenttinget 

ser det som hensiktsmessig at NTNU og Samskipnaden fokuserer på knutepunktene 

campus og Sentrum i sin utvikling da det er her studentene i hovedsak er, disse 

knutepunktene må supplere hverandre i tilbud og fasiliteter til studentene. Det bør legges til 

rette for boliger, sosiale arenaer og arealer til studentfrivillighet i sentrum da dette tydeliggjør 

studentene i bybildet.  

 

(Pause kl. 20.25) 

 

STi-sak 12/17 Studenttingets promoteringsstrategi 

 (20.40) Antall stemmeberettigede: 24 

 

Marte Øien innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

Elementer fra diskusjon: 

- En ny hjemmeside bør utformes universelt. 
- Denne promoteringsstrategien krever at hele Studenttinget bidrar til å 

gjennomføre den, ikke bare arbeidsutvalget. 
 

Votering: 

Forslag 1 fra Magnus Johannesen 

Endring Linje 15: Endre fra "Skolestart" til "Semesterstart" 
 
Forslag 2 fra Philip L. Jackson 
Tillegg, linje 16: Nettsiden skal være universelt utformet og på den måten sikre 
tilgjengelighet for alle NTNUs studenter, på alle vanlige plattformer. 
 
Forslag 3 fra Philip 
Tillegg, linje 16: Nettsiden skal også, så snart som mulig, være tilgjengelig på 
engelsk. 
 

Forslag 4 fra Bendik Deraas 

Endring, linje 26-28: Endre til «For å oppnå dette skal Studenttinget» 

 

Forslag 5 fra Bendik 

Endring, linje 31: Endre til «jobbe for at linjeforeninger, studentråd, Samfundet, 

NTNUi og andre studentforeninger bruker sine kanaler for å spre informasjon om valg 

og rekruttere kandidater.» 

 

Forslag 6 fra Bendik 

Tillegg, linje 33: «og jobbe for å bruke NTNUs kommunikasjonskanaler» 
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Forslag 7 fra Bendik 

Tillegg, linje 35: «Bruke Samfundet som debattarena.» 

 

Forslag 8 fra Philip L. Jackson 

Endring, linje 43: «skal, i samarbeid med studentdemokratiet være innom alle nye 

kull på NTNU, presentere studentdemokratiet og informere studentene om sine 

rettigheter og plikter på NTNU.» 

 

Forslag 9 fra Børre L’orange 

Tillegg, linje 46: «samarbeide med studentkanaler som arrangerer og organiserer 

fadderukene». 

 

Forslag 10 fra Arild Julius Østrem 

Tillegg, linje 57: «Løfte fram diskusjoner og interne uenigheter i Studenttinget i 

offentligheten.» 

Forslag 1 vedtas enstemmig 

Forslag 2 vedtas 

Forslag 3 vedtas med kvalifisert flertall. 

Forslag 4 vedtas med kvalifisert flertall 

Forslag 5 vedtas med kvalifisert flertall 

Forslag 6 vedtas med kvalifisert flertall 

Forslag 7 vedtas enstemmig 

Forslag 8 vedtas med kvalifisert flertall 

Forslag 9 vedtas enstemmig 

Forslag 10 vedtas med alminnelig flertall. 

 

Det stemmes over helheten. 

Helheten vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

Studenttinget vedtar promoteringsstrategi 2017. 
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Promoteringsstrategi for Studenttinget NTNU 

 
NTNU har 39700 studenter, hvorav 33500 av disse studerer i Trondheim, 3800 i 
Gjøvik og 2300 i Ålesund. Med nesten 40000 studenter å representere er synlighet 
og kommunikasjon med studentmassen viktigere enn noen gang. Det overordnede 
målet med denne strategien er at den jevne student på NTNU skal vite hva 
Studenttinget jobber med, hvordan man kan engasjere seg og hvordan 
valgprosessene er organisert. 
 

Ny nettside: 
Arbeidsutvalget skal opprette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan nettsiden til 
Studenttinget kan forbedres og komme med en bestilling til ny nettside som skal 
være oppe til semesterstart 2017. 
Nettsiden skal være universelt utformet og på den måten sikre tilgjengelighet for alle 
NTNUs studenter, på alle vanlige plattformer. Nettsiden skal også, så snart som 
mulig, være tilgjengelig på engelsk. 
 

Sosiale medier: 
Sosiale medier er den enkleste måten å nå ut til studentmassen på, derfor ønsker vi 
å ha et større fokus på hvordan vi bruker sosiale medier og hvordan disse kanalene 
kan brukes best mulig. Et overordnet mål her er å nå 10000 følgere på Facebook. 
Andre aktuelle sosiale medier vi kan benytte oss av i større grad er snapchat og 
twitter. Her kan små videosnutter på snapchat være en fin måte å vise hva 
Studenttinget gjør på en daglig basis.  
 

Valg: 
Studenttinget skal oppnå en valgoppslutning på minimum 30 prosent. For å oppnå 
dette skal Studenttinget:  

 Stå på stand på alle NTNUs campus. 
 Jobbe aktivt opp mot studentmediene. 
 jobbe for at linjeforeninger, studentråd, Samfundet, NTNUi og andre 

studentforeninger bruker sine kanaler for å spre informasjon om valg og 
rekruttere kandidater. 

 Samarbeide med kommunikasjonsavdelingen på NTNU og jobbe for å bruke 
NTNUs kommunikasjonskanaler. 

 Alle Studenttingets medlemmer skal aktivt promotere valget. 
 Bruke Samfundet som debattarena. 

 

    Immatrikulering: 
    Under immatrikuleringen er det viktig å være synlig. Studenttinget skal: 

 Gå i dialog med kommunikasjonsavdelingen på NTNU om synlighet fra 
scenen under immatrikuleringen. Og samarbeid med NTNU om de første 
ukene.  

 skal, i samarbeid med studentdemokratiet være innom alle nye kull på NTNU, 

presentere studentdemokratiet og informere studentene om sine rettigheter og 

plikter på NTNU. 

 Stå på stand på alle NTNUs campus 
 Samarbeide med studentmediene om promotering 
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 samarbeide med studentkanaler som arrangerer og organiserer fadderukene 
 

Tilstedeværelse i offentligheten: 
Studenttinget skal, sammen med Studentersamfundet, Studentmedier og andre 

studentorganisasjoner, arrangere og delta i debatter og arrangement om aktuelle 

politiske tema. Med dette ønsker vi å 

 belyse saker som er viktige både i studentpolitikken og ellers i samfunnet. 

 aktivt rette oss mot personer som ikke allerede er engasjert i, eller vet så mye 
om studentdemokratiet. 

 øke Studenttingets fysiske tilstedeværelse i NTNUs studiebyer. 

 øke studenttingets tilstedeværelse i studenters liv. Studenttinget skal være en 
naturlig del av den politiske studiebyen. 

 Løfte fram diskusjoner og interne uenigheter i Studenttinget i offentligheten. 

 

STi-sak 10/17  Y-veg ved NTNU 

(21.25) Antall stemmeberettigede: 24 

 

Gjermund K. Langset innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

Saken diskuteres. 

Elementer fra diskusjon: 

- Høy risiko å innføre Y-veg. Kan risikere stort forfall, men også få de beste 
kandidatene. 

- Y-veg gir en mulighet til å sikre kompetanse hvor realkompetanse ikke gjelder. 
- Vil søkere fra Y-veg være ekstra motivert til å ta høyere utdanning? De har 

allerede et yrke, men søker utfyllende kompetanse. 
- Hva er det arbeidsmarkedet faktisk ønsker? 

 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

 

Ref-sak 12/17 STi-møte 02/17 

Referatet godkjennes enstemmig. 

Ref-sak 13/17  AU-møte 04/17-05/17 

Tatt til orientering. 

Ref-sak 14/17 AU-medlemmene refererer kort  

Tatt til orientering, sendt ut på e-post. 



13 
 

 

07.03.2017  
 

Ref-sak 15/17  Referat Styret 

Ingen ting å orientere. 

Ref-sak 16/17 Referat fra Studentråd/allmøter  

Studentrådet HF orienterer om siste studentsrådsmøte hvor de blant annet hadde 

workshop om promotering. 

Ref-sak 17/17 Referat fra Velferdstinget 

Ida orienterer om KS-valget. 

Ref-sak 18/17 Referat fra råd, verv og utvalg  

Magnus orienterer om siste møte i Utdanningsutvalget som omhandlet ny 

fellesemneordning og tilsynsforskrift. 

Ref-sak 19/17 Referat fra SP-DMMH 

Ingen orientering. 

Ref-sak 20/17 Referat fra NSO 

Jone orienterer om sakene til Landsmøtet og fristen til å sende inn endringsforslag. 

Ref-sak 21/17 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Tatt til orientering, sendt ut på e-post. 

Ref-sak 22/17 Referat fra DION 

Ingen orientering. 

 

Eventuelt 

Bendik: Oppfordrer Arbeidsutvalget og Studenttinget om å legge en plan for arbeidet 

opp mot stortingsvalget, gjerne i sammenheng med vedtatt promoteringsstrategi. 

Ida: Orienterer om valg i Velferdstinget. 

Ingvild: Orienterer om valget til NTNU-styret. Fra og med neste uke er det mulig å 

stille til valg. Fristen for å stille er 15.mars.  

Magnus: Orienterer om 3 gjennomslag. Nei til skolepenger, utveksling 

Marte: Orienterer om Studentnach i forbindelse med valget. 

Benjamin: Skal skrive en resolusjon om gruppeeksamen til Landsmøtet NSO og 

lurer på om flere vil være med på den.  

 

Møtekritikk 

Tatt til etterretning. 

 

Møte hevet  
(kl. 22.40) 
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Marte Øien /s/       Kine Sørli /s/ 

Leder       Referent 

 

 


