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STi-sak 15/17 Y-veg ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://www.ntnu.no/studier/y-vei  
https://www.ntnu.no/documents/1265549371/0/Relevante+fagbrev+for+Y-vegen+-
+%C3%85lesund.pdf/1bc8e4e3-1df9-48b8-be19-36cc4bda9c9c 
https://fagskole.wikispaces.com/file/view/Rapport+om+Y-vei.pdf 
 
 
Relevant litteratur: 
http://nelfo.no/Utdanning/Utdanning/Y-veien/  
https://khrono.no/debatt/er-fagbrev-bachelor-sant 
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/4-muligheter-for-

videre-utdanning-etter-fagbrev/ 
https://khrono.no/samfunn/2017/01/flere-uten-studiekompetanse-kan-bli-sykepleier-eller-

barnehagelaerer 
https://khrono.no/debatt/hioa-styrker-yrkesfagene 
http://www.uhr.no/documents/Rapport____Evaluering_og_kvalitetssikring_av_Y_vei_og_

TRES__2_.pdf 
https://sykepleien.no/2015/11/hva-er-galt-med-y-veien-til-sykepleier  
 
 
Forkortingar 
TRES – Tresemesterordningen 
NHO – Norges Handelsorganisasjon 
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning 
 
_______________________________________________________________________ 
Bakgrunn for saken 
Det er per i dag fleire alternativ for vidare utdanning for kandidatar med yrkesfagleg 1 

vidaregåande og fagbrev, dette er; Fagskule, Mesterbrev, Studiekompetanse og Y-veg. 2 

NTNU har per i dag Y-veg studier ned NTNU i Gjøvik og Ålesund, dette gjeld 3-årig 3 

ingeniørutdanning, samt Nautikk og Biomarin innovasjon. Y-veg innebærer at ein 4 

kvalifiserar til høgare utdanning på bakgrun av eit relevant fagbrev. Dette vart starta som 5 

ei prøveordning i 2002, og godkjent som eit permanent studium i 2007.  6 

 7 

Oppbygginga liknar mykje på, men må ikkje forvekslast med, TRES-ordningen. Dette er 8 

eit løp der ein kan kome inn på Ingeniørutdanning med generell studiekompetanse, men 9 

utan fordjupning i matematikk (R1+R2 og fysikk). Dette gjer ein ved å ta tre semester 10 

første året. Ved start på andre studieår skal ein være ajour med normal studieprogresjon.  11 

https://www.ntnu.no/studier/y-vei
https://www.ntnu.no/documents/1265549371/0/Relevante+fagbrev+for+Y-vegen+-+%C3%85lesund.pdf/1bc8e4e3-1df9-48b8-be19-36cc4bda9c9c
https://www.ntnu.no/documents/1265549371/0/Relevante+fagbrev+for+Y-vegen+-+%C3%85lesund.pdf/1bc8e4e3-1df9-48b8-be19-36cc4bda9c9c
http://nelfo.no/Utdanning/Utdanning/Y-veien/
https://khrono.no/debatt/er-fagbrev-bachelor-sant
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/4-muligheter-for-videre-utdanning-etter-fagbrev/
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/4-muligheter-for-videre-utdanning-etter-fagbrev/
https://khrono.no/samfunn/2017/01/flere-uten-studiekompetanse-kan-bli-sykepleier-eller-barnehagelaerer
https://khrono.no/samfunn/2017/01/flere-uten-studiekompetanse-kan-bli-sykepleier-eller-barnehagelaerer
https://khrono.no/debatt/hioa-styrker-yrkesfagene
http://www.uhr.no/documents/Rapport____Evaluering_og_kvalitetssikring_av_Y_vei_og_TRES__2_.pdf
http://www.uhr.no/documents/Rapport____Evaluering_og_kvalitetssikring_av_Y_vei_og_TRES__2_.pdf
https://sykepleien.no/2015/11/hva-er-galt-med-y-veien-til-sykepleier
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 12 

Eit Y-vegstudie er eit tilrettelagt løp, der ein har færre profesjonsretta emner og fleire 13 

teoretiske emner innan mattematikk, fysikk og norsk første studieår, desse faga plar å 14 

være felles for alle studier som har y-veg ved institusjonen. Dette på bakgrunn av at 15 

yrkesfagstudentar har mindre av desse faga frå VGS, men har større profesjonsretta 16 

kompetanse. Tilrettelegginga varierar litt frå institusjon til institusjon, nåkre har 17 

somarundervisning før studiestart, andre har ekstra emner undervegs. Det kan gis fritak 18 

for inntill 30stp av ingeniørutdanninga for å gi plass til andre emne. Total 19 

studiepoenproduksjon skal være 180stp for Bsc, 60 per semester. Ved unntak av desse 20 

separate emna er resten av studieløpet felles med dei andre studentane på same studie. 21 

Ved gjennomføring av større studentoppgåver og lab-arbeid er det ofte krav om 22 

representasjon av studentar frå både ordinært løp og y-veg ved alle grupper, dette for å 23 

sikre at ein får inn fleire perspektiv på oppgåva.  24 

 25 

Ein legg til grunn at studentane blir tatt opp på bakgrunn av eit fagbrev som er relevant for 26 

utdanninga, sjå vedlegg for eksempel.  27 

 28 

 29 

Saksbehandlers vurdering 30 

NHO med fleire etterlyser kandidatar med både yrkesfagleg utdanning og teoretisk 31 

kompetanse. På bakgrunn av dette har Regjeringa gitt UiT og HiOA oppdrag å teste ut Y-32 

veg på studier der det tidlegare ikkje har vore eit alternativ. HiOA prøvar ut dette på 33 

Sjukepleie og Barnehagelærer frå hausten 2017. Dette er ei sak som har skapt mykje 34 

debatt, blant anna er Sykepleierforbundet er skeptiske til ordninga, då dei meiner generell 35 

studiekompetanse bør være eit krav, medan Fagforbundet ynskjer ordninga velkomen.  36 

 37 

Det er ein nasjonal debatt korleis ein kan styrke yrkesfag sin status blant ungdom, å legge 38 

til rette for at yrkesfagleg utdanning er god veg inn i høgare utdanning kan være med å 39 

styrke yrkesfagenes status og få fleire til å velje yrkesfag bevisst. Ved NTNU i Ålesund 40 

har ein no eit pilotprosjekt der elevar frå Maritime fag på Ålesund vidaregåande skule har 41 

enkelte dagar i månaden i skipssimulator saman med nautikkstudentane. Her får 42 

nautikkstudentane trena seg i leiing og navigasjon, mens elevane frå vidaregåande får stå 43 

til rors. Dette gir yrkesfagelevane eit godt innblikk i kva moglegheiter dei har etter 44 

lærlingtida, dersom dei ynskjer. Formålet med prosjektet er å styrke rekruttering til Y-veg.  45 

 46 

Korleis ein kan knytte akademia og næringsliv tettare saman er ei utfordring på mange 47 

studier. Ved å ta inn personar som har vore i næringslivet og har førstehåndserfaring 48 

derfrå, kan ein bidra til at resten av studentane får eit innblikk i korleis yrket er. 49 

Studentane frå Y-veg vil og i stor grad ha «ferskare» erfaring frå næringslivet enn 50 

forelesarane, og er dermed meir oppdaterte.  51 

 52 

Ei arbeidsgruppe på vegne av NOKUT gav i 2009 ut ein rapport angåande kvalitetssikring 53 

av Y-veg og TRES. Dei fant blant anna ut at:  54 

 Y -veg og TRES er ein avgjarande faktor for eit bærekraftig opptak til 55 

ingeniørutdanning for fleire institusjonar. 56 

 Y-veg og TRES krev bruk av meir ressursar enn for normalutdanninga. 57 

 Opptak til Y Opptak til Y –veg og TRES utgjer ein aukande andel av det totale 58 

opptaket til ingeniørutdanning. 59 

 60 
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NITO har fleirårig erfaring med Y-veg frå ingeniørstudier, dei har gode erfaringar og har 61 

politikk på at dei ynskjer videreføring og styrking av dette tilbodet.  62 

 63 

Erfaringar frå studier der delar av studentmassa har kome inn via Y-veg er positive, men 64 

tydar på utfordringar. Terje Thorsteinsen, Instituttleiar ved Instutt for Ingeniørvitenskap 65 

ved UiA seier at: «De beste ingeniørstudentene kommer fra y-veien. De er en berikelse 66 

for skolen og samfunnet. Men så er det også mange som faller fra på veien hvis de ikke 67 

har klart å henge med når det gjelder matematikk og andre ingeniørfag»  68 

 69 

Det er likevell ikkje gitt at frafallet er større blant Y-vegstudentar. Nelfo gjorde ei 70 

undersøking og fant ut at Y-vegstudentane hadde betre karakterar og lågare fråvær. 71 

Samt at det var berre 12% fråfall blant y-vegstudentane mot 50% blant resten.  72 

 73 

Ei anna utfordring kan være kjønnsbalanse. Det er per i dag mange studier som slit med 74 

ujamn kjønnsbalanse blant studentane, å ta inn studentar på bakgrunn av fagbrev kan 75 

forsterke denne ubalansen, da det ofte er ei overvekt av det eine kjønnet som tar eit 76 

spesifikt fagbrev. Det kan og ha positiv effekt på kjønnsbalansen på yrkesfag, dersom 77 

fagutdanning blir meir attraktiv, kan ein trekke til seg fleire søkarar frå begge kjønn. 78 

 79 

Fordelane med Y-veg kan være: 80 

 Ei meir nyansert studentgruppe med variert kunnskapsgrunnlag, kan bidra positivt i 81 

læringsmiljøet. 82 

 Eit større tilbod til utdanning for kandidatar som gjekk yrkesfagleg vidaregåande. 83 

 Ei statusheving av yrkesfagleg utdanning, kan gjere Yrkesfagleg utanning meir 84 

attraktivt for unge søkjarar.  85 

 Gir arbeidstakarar med ein kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap. 86 

 Sparar eitt år samanlikna med påbygg til generell studiekompetanse eller forkurs. 87 

 88 

Utfordringar kan være: 89 

 Større ressursbruk per student 90 

 Meir ressursbruk på opptak av studentar (er per i dag lokalt opptak til Y-veg) 91 

 Forkurs eksisterar allereie for mange studier, kan diskuterast nødvendigheta av Y-92 

veg 93 

 Krev tilrettelagte studieløp 94 

 Kan føre til større skilnad på kjønn, da det gjerne er eit kjønnsskille blant studentar 95 

som tar ulike fagbrev.  96 

 97 

Sjølv om det er ein del utfordringar knytta til Y-veg, meiner sakshansamar at NTNU burde 98 

satse meir på y-veg, sette ned ei arbeidsgruppe for å sjå på kva studier det kan være 99 

hensiktsmessig på, dette innebærer pilotprosjekt på andre studier enn 3-årig ingeniør. 100 

Sakshandsamar trur dette kan være med på å bidra til ei meir nyansert studentgruppe, og 101 

sørge for sterkare erfaringsutveksling mellom studentar.  102 

Tilknytning til næringslivet er viktig og ein bør prøve ut alle moglegheiter for å bidra til 103 

dette.  104 

Som ein tydeleg og viktig samfunnsaktør bør NTNU ta ansvar for å heve status og kvalitet 105 

på norsk yrkesfagleg utdanning. Difor før NTNU anerkjenne viktigheten av 106 

yrkeskompetanse og legge til rette for å kunne bygge på med meir utdanning.  107 

 108 

 109 
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 110 

Sakshandsamars innstilling 111 

Studenttinget ved NTNU meiner at NTNU bør sette ned ei prosjektgruppe for å utrede 112 

inntak gjennom Y-veg på alle studier ved NTNU, og sette i gang pilotprosjekter der dette 113 

synast hensiktsmessig.  114 



FORKURS, OPPSTARTSPROGRAM OG OPPFRISKNINGSKURS

Y-vei

Opptak med fagbrev (Y-VEI)
Har du relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis, men mangler
generell studiekompetanse, kan du søke om opptak til ingeniørutdanning etter Y-VEI modellen. Y-VEI
ligner mye på tresemesterordningen i oppbygging, og er et intensivt studium.

Y-vei er et tilbud for 3-årige ingeniørutdanninger ved studiestedene Gjøvik og Ålesund. I tillegg kan du
søke opptak gjennom Y-veien til studieprogrammene nautikk og biomarin innovasjon i Ålesund.

Gjøvik:

Følgende emner kommer i tillegg til emnene som inngår i 1. år av ingeniørutdanningen: Kommunikasjon
og norsk, Sommerkurs i R1-matematikk, Forkurs i matematikk for TRES/Y-VEI og Forkurs i fysikk for
TRES/Y-VEI.

R1-kurset varer i seks uker før 1. studieår. Studenter på bygg og maskin må i tillegg ha et grunnkurs med
undervisning i matematikk to uker før R1-kurset. Avsluttende prøve i R1 må være bestått for å kunne gå
videre på Y-VEI.

I første høstsemester tar du R2 parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for
ingeniørutdanning, samt at emnet kommunikasjon og norsk begynner midt i første semester og
fortsetter til mai i andre semester. I andre semester tar du også fysikk i tillegg til de ordinære emnene.

Kursoppstart sommer 2017: 
Grunnkurs matematikk for bygg og maskin: Uke 24- 25. Oppstart mandag 12. juni kl. 9 i rom A153. 
R1-kurs: Uke 26 til uke 31. Oppstart for R1-kurset er mandag 26. juni kl. 9 i auditorium Eureka med
avsluttende prøve i REA0001 fredag 4.august.

Ålesund:

Du starter med matematikk for Y-veien 8. juni, med avsluttende eksamen i midten av august. Et unntak er
nautikk, som starter med matematikk tidlig i august. Hvis du har matematikk R1 (evt. S1+S2, 2MX eller
tilsvarande) fra før kan du velge et annet emne, men dette bestemmes eventuelt etter ordinær
studiestart i midten av august.

STUDIER

Meny

Studier /  Forkurs o… /  Y-VEI

Studier /  Forkurs o… /  Y-VEI

javascript:void(0);
https://www.ntnu.no/studier
https://www.ntnu.no/studier/forkurs
https://www.ntnu.no/studier/y-vei
https://www.ntnu.no/studier
https://www.ntnu.no/studier/forkurs
https://www.ntnu.no/studier/y-vei
https://www.ntnu.no/


I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for
ingeniørutdanning. I andre semester tar du emnet Kommunikasjon og norsk i tillegg til de ordinære
emnene. Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom
NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Se liste over relevante fagbrev for opptak til NTNU i Ålesund

Lånekassen
For sommerstudentene vil det være mulig å søke studielån og stipend via Lånekassen.

Søknadsfrist

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studier /  Forkurs o… /  Y-VEI

https://fsweb.no/sokweb/login.jsf?inst=ntnu
https://www.ntnu.no/documents/1265549371/0/Relevante+fagbrev+for+Y-vegen+-+%C3%85lesund.pdf/1bc8e4e3-1df9-48b8-be19-36cc4bda9c9c
https://www.ntnu.no/soknadsweb/login.seam?inst=NTNU
https://www.ntnu.no/studier
https://www.ntnu.no/studier/forkurs
https://www.ntnu.no/studier/y-vei
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Møtedato: 16.03.2017 Saksbehandler: Magnus Johannesen   
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 13/17 Studenttingets budsjettprioriteringer for NTNU 2018  
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Studenttingets budsjettprioriteringer 2016 
 
Utfyllende info 
Bilder og forklaringer studentareal - http://tinyurl.com/hbu5vuj 
 
Forkortelser 
AU – Studenttingets arbeidsutvalg 
LMU – Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
I følge NTNUs årshjul er det på tide å sette opp Studenttingets budsjettprioriteringer. 1 

 2 

Forrige runde med budsjettprioriteringer ble gjort i 2015, da det i 2016 var for mye 3 

fusjonsarbeid som foregikk. Året 2017 er derfor budsjettnøytralt. Som betyr at fakulteter 4 

og diverse får samme tildelinger som de gjorde i 2016, bare justert med å innplassere 5 

personer og midler i nye enheter.  6 

 7 

Studenttingets budsjettprioriteringer for 2016 var:  8 

1. NTNU skal opprette et studentombud. Dette skal være en stilling eller enhet som 9 

har som hovedoppgave å ivareta studentenes rettigheter. 10 

2. NTNU må sikre at Forvei består og tilbys til alle studenter. Dette sikres best 11 

gjennom sentralfinansiering av tilbudet. 12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

I 2016 innfridde NTNU ønsket fra Studenttinget om at det skal opprettes et 15 

studentombud. Dette skal orienteres om i styret den 16.mars, og vi antar at utlysning 16 

kommer relativt kort tid etter det. Vi har derfor grunnlag for å tro at dette ikke trenger å 17 

være en del av budsjettprioriteringene til Studenttinget fremover.  18 

 19 

ForVei var en ordning som ble lagt ned i 2015, da midlene falt bort. Studenttinget kjempet 20 

veldig hardt for å beholde denne ordningen, men klarte ikke å få det til å bestå. Likevel er 21 

det ikke fornuftig å prioritere ressurser på en sak som allerede er tapt, og vi bør da heller 22 

fokusere på å gjennomføre nye tiltak som kan styrke andre deler av NTNU.  23 

 24 

NTNU sine hovedprioriteringer for 2017 er: 25 

Ett NTNU 26 

Nasjonal premissleverandør 27 

http://tinyurl.com/hbu5vuj
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Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer. 28 

2017 blir året hvor man skal realisere mye av fusjonsgevinstene og ta i bruk ny struktur 29 

på best mulig måte. Dette kommer til å medføre mye «barnesykdommer» som kommer til 30 

å kreve mye ekstra ressurser fra administrasjon og vitenskapelige ansatte. Dette gjør at 31 

2018 blir året hvor vi kan begynne å virkelig investere i å utvikle prosesser og verktøy ved 32 

NTNU. Saksbehandler mener dette vil være den beste måten å forbedre studiehverdagen 33 

til den gjengse student, da enkle systemer fjerner irritasjon, gir overskudd og oppfordrer til 34 

videreutvikling av arbeidshverdagen. Dette er lagt til grunn for Studenttingets 35 

budsjettprioriteringer for 2018. Det blir opp til AU å bygge på prioriteringene til NTNU for å 36 

løse det som vi ønsker i budsjettprioriteringene.  37 

 38 

Det er her presentert åtte forskjellige saker med grunnlag i arbeidsprogrammet, der det er 39 

ønskelig at Studenttinget prioriterer kun fire av disse. Arbeidsutvalget har prioritert det de 40 

setter øverst i innstillingen, og åpner for at Studenttinget vurderer hva de ønsker å sette 41 

først i køen. Formuleringene tilsvarer hvert sitt punkt i vurderingen.  42 

 43 

Læringsmiljøutvalget.  44 

 45 

I Studenttingets arbeidsprogram for 2017 står det følgende: 46 

“NTNU skal styrke de rådgivende organene ved NTNU slik at studentene får et mer 47 

helhetlig og hensiktsmessig tilbud”. 48 

 49 

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NTNU skal ha et helhetlig og overordnet blikk på 50 

NTNUs arbeid med læringsmiljø, dvs. de fysiske, psykososiale, pedagogiske, 51 

organisatoriske og digitale kontekster der læring skjer, og som påvirker studentenes 52 

læringsutbytte.  53 

Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og ledelsen i 54 

saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.  55 

Læringsmiljøutvalgets arbeid er hjemlet i Universitets- og høgskolelovens § 4.3. 56 

NTNUs LMU har et sentralt utvalg med 10 faste medlemmer og to underutvalg i 57 

henholdsvis Gjøvik og Ålesund med 6 faste medlemmer hver. LMU har i tillegg et 58 

arbeidsutvalg (AU) som består av lederne for det sentrale utvalget og de to 59 

underutvalgene. 60 

 61 

Mandat for LMU, vedtatt av styret, understreker viktigheten av utvalgets arbeid, og 62 

ber rektor avsette nødvendige ressurser for å sikre et velfungerende utvalg på tvers 63 

av institusjonen. Nødvendige ressurser i denne sammenheng må i tillegg til 64 

administrative ressurser også leses som økonomiske ressurser. Skal utvalget være 65 

velfungerende på tvers av institusjonen som mandatet sier, må det påregnes fysiske 66 

møter, noe som innebærer reiseaktivitet. Det sier også under Arbeidsmåte at Alle 67 

fakulteter skal besøkes i løpet av en toårig syklus gjennom et dialogmøte, dette 68 

gjelder også lokale underutvalg.  69 

Tradisjonelt har NTNUs læringsmiljøutvalg ikke hatt driftsmidler i en egen 70 

budsjettpost, og deltagelse i LMU har blitt dekket av den enkeltes respektive budsjett.  71 

Ny sammensetning av LMU med underutvalg og det som medfølger dette, endrer 72 

imidlertid forutsetningene for arbeidet. Studenttinget NTNU mener kostnadsbyrden 73 

for deltagelse i et lovpålagt utvalg som LMU ikke skal tilfalle studentene, og at NTNU 74 

må avsette ressurser til driftsmidler for LMU.   75 
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Styrkning av studieveiledningstilbudet ved NTNU  76 

 77 

Studieveiledningstibudet ved NTNU spiller en viktig rolle for studentene på 78 

universitetet. I arbeidsprogrammet for 2017 står det at  79 

 80 

“Alle studenter som har behov for det skal oppleve å få god tilrettelegging av både 81 

studiehverdagen sin, praksisgjennomføring og vurderingssituasjoner. Det er NTNU 82 

sitt ansvar å informere om slike ordninger, og å finne gode løsninger for 83 

tilrettelegging”. Videre sier Studenttinget at NTNU skal styrke de rådgivende 84 

organene for å sikre at studentene får et hensiktsmessig og helhetlig tilbud.  85 

 86 

Studenttinget ønsker at studieveiledningstilbudet skal holde jevnt god kvalitet på alle 87 

fakultet. NTNU sendte ut en høring om studieveiledningen og etter mange gode 88 

innspill ser man at både informasjonen som er tilgjengelig samt rådgivningstjenesten 89 

i seg selv må tydeliggjøres og styrkes. Studenttinget er opptatt av at studentene skal 90 

ha et tilpasset, hensiktsmessig og helhetlig tilbud. De rådgivende organene er viktige 91 

for å skape tilhørighet til studieprogram, fakultet og institusjon og for å hjelpe 92 

studentene generelt. Studenttinget mener det er ytterst viktig å styrke de rådgivende 93 

organene på NTNU for å gi studentene et mer helhetlig og hensiktsmessig tilbud. 94 

Studenttinget skrev dette som et viktig punkt i vårt arbeidsprogram for 2017 og 95 

mener dette er noe NTNU også må prioritere. I høringen om studieveiledningen ble 96 

det også sagt at veilederne skulle få generell veiledningskompetanse. Dette mener 97 

Studenttinget ikke er godt nok, og krever at alle studieveiledere skal ha formell 98 

veiledningskompetanse. Dette er viktig også for frafallet på NTNU. Før hadde man 99 

ForVei som taklet disse problemene, men denne ordningen eksisterer ikke i dag noe 100 

som gir veilederne mer jobb enn før. Derfor er det viktig at veilederne har nok 101 

kompetanse til å møte utfordringene på universitetet.  102 

 103 

Skikkethet  104 

 105 

I arbeidsprogrammet til Studenttinget for 2017 står det følgende: 106 

“NTNU har flest studenter innenfor studieprogram med skikkethet enn noen annen 107 

institusjon i Norge. Derfor er det viktig at NTNU også er best i klassen”.  108 

 109 

Skikkethetsordningen slik den er i dag er problematisk. Studenttinget mener NTNU 110 

må jobbe for anaonym tvilsmelding og at denne tvilsmeldingen skal være anonym 111 

helt fram til det blir tatt en særskilt skikkethetsvurdering. Dette er for at terskelen for å 112 

levere tvilsmelding er i dag for høy, og man ser at veiledning ut av studiet blir brukt 113 

som et middel da en slik saksgang kan koste en del. Samtidig ser man at 114 

informasjonen om skikkethet ordningen er alt for dårlig og Studenttinget ønsker en 115 

løsning for å opplyse studentene på disse studiene om sine rettigheter. Her mener 116 

Studenttinget at NTNU burde lage en egen nettside med informasjon om selve 117 

ordningen, men også om hvem man oppsøker om man skal levere en tvilsmelding. 118 

Slik det er i dag informeres det lite fra NTNU sin side om ordningen når studentene 119 

starter på høsten. Studenttinget mener det må foregå en aktiv kursing av studenter 120 

og tillitsvalgte samt ansatte for å sikre at alle er klare over hvordan ordningen 121 

fungerer. 122 

  123 
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Videreutvikling av Blackboard 124 

I arbeidsprogrammet står det:  125 

 “NTNU [må] intensivere digitaliseringsprosessene som foregår ved 126 

institusjonen. Studenttinget mener at NTNU i større grad må ta i bruk de 127 

ressurser som studentene besitter.” 128 

 129 

Per mars 2017 er Blackboard på trappene til implementering på hele NTNU. Dette er 130 

en prosess som har vært lav på ressurser lenge, og ligger an til å komme i mål med 131 

et minimumskrav til funksjonalitet. Dette kommer til å påvirke alle studenter og 132 

ansatte ved at man må løse undervisning i et system som er halvferdig i en periode 133 

der man prøver å utvikle bedre undervisningsopplegg. Vi mener derfor at NTNU må 134 

sørge for at det blir et prosjekt på videreutvikling av Blackboard som en helhet. Dette 135 

bør være et prosjekt med intensivt arbeid i 2018, og en tidshorisont som gjør at 136 

Blackboard kan utnytte sitt potensiale. Blackboard er et system med vanvittig mange 137 

funksjonaliteter og utvidelser som kan brukes til både pedagogiske og administrative 138 

prosesser. 139 

 140 

Det har allerede et dårlig rykte på seg, da "look and feel" virkelig ikke holder mål. 141 

Blackboard har mulighet til å inkludere streaming av undervisning, veiledning og 142 

utallige andre utvidelser. Dette bør være et strategisk verktøy for NTNU i lang tid 143 

fremover, og ved fokus på utvikling kan vi øke det digitale læringsmiljøet for å gjøre 144 

NTNU ledende på digitalt læringsmiljø. Dette skal ikke være et mappesystem der 145 

vitenskapelige ansatte legger ut filer som studentene laster ned, og la det stoppe der. 146 

Ved satsing på blackboard bør man ha stor grad av studentinvolvering underveis, 147 

både i form av opplæringshjelp, videreutvikling og testing av moduler.  148 

 149 

Støtte til oversettelse av informasjon og nettsider: 150 

I arbeidsprogrammet står det:  151 

 “Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og 152 

forutsetninger for et godt studieopphold ved NTNU som studenter fra 153 

Norge.(...) Studenttinget skal arbeide for at internasjonale studenter skal bli 154 

bedre integrert i både studiemiljøet og bymiljøet. “ 155 

 156 

En forutsetning for at internasjonale studenter skal være godt integrert og inkludert i 157 

studiemiljøet i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er at informasjon er tilgjengelig på 158 

engelsk. For studenters trivsel er det viktig med gode tilbud utenom det rent faglige.  159 

 160 

Mange internasjonale studenter oppgir at mangel på informasjon på engelsk er en 161 

årsak til at man ikke deltar i organisasjoner og initiativ utenfor skolen. Mange 162 

organisasjoner kan tilpasse seg og gi informasjon på engelsk etter at en internasjonal 163 

student er tatt opp. Likevel er det viktig at god og inkluderende informasjon finnes på 164 

nettsider og annet informasjonsmateriell allerede før internasjonale studenter 165 

oppsøker organisasjonene. Slik blir det lettere for internasjonale studenter å orientere 166 

seg i studiebyene, og dermed større sjanse for at man vil trives.  167 

 168 

Oversettelse og produksjon av informasjon på andre språk enn norsk kan være 169 

ressurskrevende for frivillige som er travle med både studier og verv. Derfor bør 170 

NTNU stille med økonomisk støtte samt ressurser til kursing slik at det blir enklere for 171 

organisasjoner å inkludere internasjonale studenter. 172 

 173 
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Studentarealer 174 

I arbeidsprogrammet står det: 175 

 “NTNU skal legge til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale 176 

aktiviteter ved studie, institutt og fakultet.” 177 

 178 

NTNU jobber mot å bygge ut campus som det største campusprosjektet Norge har 179 

hatt noensinne. Dette samtidig som vi vet veldig lite om hvordan arealer studenter 180 

ved NTNU egentlig trenger. Derfor er det viktig at vi har kunnskap om hvordan 181 

dagens arealer kan utnyttes når vi skal begynne å utvikle nye arealer. NTNU burde 182 

derfor satse på ombygging og utvikling av de eksisterende arealene som disponeres 183 

i dag. Vellykkede prosjekter som allerede er blitt kjørt er U1 og Koopen. Disse har en 184 

arealutnyttelse langt over en vanlig lesesal og er en type areal som tilrettelegger for 185 

både faglig og utenomfaglig aktivitet. NTNU har et stort potensiale med mye gammel 186 

bygningsmasse som kan utnyttes til små og store prosjekter av denne typen. 187 

NTNU har gjennom ny studietilsynsforskrift mye større krav til varierte læringsformer 188 

og studentaktiv læring. For å støtte oppunder de vitenskapelige ansatte som ønsker 189 

å være i front av utviklingen, og skape fremragende undervisning er det nødvendig at 190 

de har tilstrekkelig infrastruktur for å gjennomføre på en forsvarlig måte. Denne typen 191 

arealer er ikke tilgjengelig i stor nok grad i dag. Derfor må NTNU doble antall prosjekt 192 

som gjennomføres per år for å holde tritt med utviklingen som gjøres på 193 

undervisningssiden. 194 

Listen over prosjekter som skulle blitt fullført i sentralt 2015/2016 er som følger: 195 

- Pilot U1 196 

- Pilot Koopen 197 

- Auditorium R2 198 

- Sandkasse, Dragvoll 199 

- Smia, Sentralbygget 200 

Her har U1, Koopen, Smia og sandkasse blitt fullført, men R2 er nå under 201 

prosjektering, og skal stå ferdig over sommeren. Sandkassa på Dragvoll åpnet denne 202 

måneden, så vi ser snart hvordan dette blir brukt.  203 

 204 

Prosjekter som skal prosjekteres i 2017 er som følger: 205 

1. Fours Campuses – One Reality: Areal med VR-teknologi for samhandling på 206 

tvers av campuser i EIT-emner. Tilpassede lokaler på Øya, Gløshaugen, 207 

Dragvoll og Gjøvik. 208 

2. Fysikkland – ombygging av areal  for fleksibel lab/øving/gruppearbeid og for 209 

undervisning i grunnleggende fysikk.  Bedre læringsarealer og bedre 210 

ressursutnyttelse. 211 

3. Medierom på campus Ålesund: Tilrettelegging for fjernundervisnings og 212 

videokonferanser, samt undervisning i mindre grupper med interaktive 213 

skjermer.  Dette prosjektet vil kanskje kobles til Four Campuses – One Reality. 214 

4. Kantinescene i Olavskvartalet (studieprogram i musikk): Faglig-sosial bruk av 215 

kantine som fellesareal for studenter og faglærere. 216 

Dette er da spredt over flere campus, men er ikke dekkende for hele virksomheten. 217 

Det er også bare et utvalg av hva som faktisk gjøres på institusjonen, men det er 218 

absolutt et stort underutnyttet potensiale som finnes i arealene som er disponert per i 219 

dag.  220 

  221 
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Studentdrevne serveringssteder 222 

I arbeidsprogrammet står det:  223 

 “NTNU skal legge til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale 224 

aktiviteter ved studie, institutt og fakultet.” 225 

 226 

Studentdrevne serveringssteder har vært startpunktet for veldig mye av det som 227 

drives av frivillighet for NTNU sine studenter. I 2016 fikk dette lavterskeltilbudet et 228 

tilbakeslag da kjellerne på Moholt ble stengt i januar. Linjeforeningene har i 2016 og 229 

starten av 2017 jobbet hardt for å opprettholde lavterskel tilbud for studentene sine, 230 

og det har fungert både bra og dårlig. Dette er ofte veldig avhengig av den 231 

økonomiske situasjonen til de individuelle linjeforeningene, og er ikke en varig 232 

ordning.  233 

 234 

Den 9. mars vedtok konsernstyret i Sit å gjenåpne inntil 12 av kjellerne på moholt 235 

med fullstendig oppussing, egen inngang og bruksendring. Dette ble satt til å koste 236 

11.5 millioner kroner som skal dekkes 25% av Sit og resterende i leieavtaler med 237 

studentene. Dette fører til en leieavtale med ca 4000 kroner i måneden før andre 238 

administrative kostnader for å begynne drift. Dette innebærer blant annet kostnad for 239 

fast skjenkebevilling i tillegg til månedlige kostnader for regnskapsprogram. Andre 240 

kostnader for linjeforeningene blir å pusse opp nye lokaler da mange foreninger må 241 

flytte fra sitt tidligere lokale og innta et nytt helt tomt lokale. 242 

 243 

For at dette skal fortsette å være et lavterskeltilbud er det viktig at kostnadene ikke 244 

overstiger det en forening kan klare å betjene uten at det går utover daglig drift. En 245 

stønad på 300 000 kroner vil være med på senke leiekostnadene ca 25% per kjeller 246 

de første to årene, som vil være et steg på veien mot et nivå som kan betjenes av de 247 

fleste linjeforeninger. Dette vil vise at NTNU tar ansvar for studentene sine mer enn 248 

de timene som tilbringes i undervisning, og støtter opp under de utallige timene som 249 

legges frivillig inn i arbeidet med å utvikle kulturen som finnes ved NTNU.  250 

 251 

Undersøkelse for å kartlegge behov og ønsker hos internasjonale studenter  252 

I arbeidsprogrammet står det: 253 

“Studenttinget skal arbeide for at internasjonale studenter skal bli bedre 254 

integrert i både studiemiljøet og bymiljøet” 255 

 256 

NTNU og andre organisasjoner i universitetsbyene ønsker å legge til rette for at 257 

situasjonen for internasjonale studenter skal bli bedre både når det gjelder studiets 258 

kvalitet og integrering av studentene i det øvrige studentlivet. Det er imidlertid 259 

utfordringer knyttet til forståelsen av hva slags ønsker internasjonale studenter har, 260 

og hva de er fornøyde og misfornøyde med. Kommunikasjonen mellom 261 

organisasjonene til de internasjonale studentene og beslutningsorganer på NTNU og 262 

andre steder er ofte for dårlig. Dermed har man ikke et godt nok beslutningsgrunnlag 263 

når man tar avgjørelser som har innvirkning på internasjonale studenter. 264 

 265 

Studenttinget og andre studentorgan må bli flinkere til å samarbeide med 266 

organisasjoner for internasjonale studenter, slik at man kan få en bedre forståelse av 267 

situasjonen til internasjonale studenter. Allikevel er det ønskelig å utføre en 268 

spørreundersøkelse blant utenlandske studenter ved NTNU. I en slik undersøkelse 269 

kan man få god informasjon om hva som er utfordringene og ønskene hos 270 

internasjonale studenter, slik at man kan tilrettelegge for det.  271 
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 272 

Utføring av spørreundersøkelser gjort på en profesjonell måte kan være kostbart, og 273 

det er derfor ønskelig at NTNU prioriterer penger til et slikt prosjekt. Undersøkelsen 274 

vil gi informasjon om saker som er spesielt relevant for NTNU. NTNU som en stor 275 

aktør har også et spesielt ansvar for å bidra til inkludering av og tilretteleggelse for 276 

internasjonale studenter, og det er derfor rimelig at de finansierer et slikt prosjekt. 277 

 278 

Arbeidsutvalgets formuleringer 279 

 280 

1. Læringsmiljøutvalgene må få et driftsbudsjett i størrelsesorden 54 000 kroner 281 

for å fungere i tråd med styrets vedtatte Mandat for LMU.  282 

2. NTNU må styrke veiledningstilbudet, og sørge for at det er dekkende for 283 

studentenes behov. 284 

3. NTNU må legge til rette for anonym tvilsmelding og sikre tilstrekkelig informasjon 285 

og kursing blant studentene. 286 

4. NTNU skal sørge for at Blackboard blir et strategisk verktøy for undervisning og 287 

vurdering ved å satse på videreutvikling av plattformen. Dette innebærer både 288 

pedagogisk bruk og generell funksjonalitet.  289 

5. NTNU må stille med økonomisk støtte og ressurser slik at det blir enklere for 290 

studentorganisasjoner med tilknytning til NTNU å oversette informasjon og 291 

nettsider til engelsk. 292 

6. NTNU skal minimum doble antall prosjektet på studentarealer i 2018 293 

sammenlignet med 2017. Dette bør gjøre NTNUs evne til å drive studentaktiv 294 

og innovativ læring større. I tillegg til å være mer forberedt på å drive 295 

campusutvikling fremover.  296 

7. NTNU må sikre studentenes psykososiale læringsmiljø ved å subsidiere 25% 297 

av leiekostnadene til linjeforeningene som blir rammet av renovasjon og 298 

utbygging på Moholt minimum de første to år. 299 

8. NTNU må sette i gang et prosjekt for å kartlegge internasjonale studenters 300 

behov og ønsker, samt hvordan studenter som drar på utveksling fra NTNU 301 

opplever prosessen. En slik kartlegging er viktig for å nå NTNUs mål om 302 

internasjonalisering. 303 

 304 

Arbeidsutvalget sin innstilling 305 

Studenttinget innstiller på formulering 2, 4, 5 og 8. 306 
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STi-sak 14/17 Regnskap Fadderutvalget 2016                      
_____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

Budsjett og Regnskap fadderutvalget 2016 

STi-sak 35/11 Fremtidens fadderuke 

 
Hensikt med saken 
Studenttinget NTNU skal orienteres om hvordan det gikk med regnskapet til 

Fadderutvalget 2016 samt godkjenne det forelagte regnskap. 

 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget NTNU har ansvaret for å velge leder og nestleder av Fadderutvalget 

som skal arrangere fadderordningen på Dragvoll. De tar selv opp sitt eget styre og 

konstituerer seg selv i løpet av våren.  

 

Utvalget har arrangert, i samarbeid med linjeforeningene og andre berørte parter, en 

fadderordning for studenter som ble tatt opp høsten 2016 til studier på Dragvoll. Det 

overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på studiehverdagen 

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til sosial integrasjon i 

studiemiljøet. 

 

I tråd med vedtaket i Studenttinget i STi-sak 35/11 ”Fremtidens fadderuke» skal 

regnskap godkjennes av Studenttinget.  

 
Saksbehandler vurdering 
Fadderutvalget presenterer selv regnskapet på Studenttingsmøtet og er tilgjengelige 

for spørsmål i løpet av saken.  
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Kommentarer fra saksbehandler: 

Tillskudd til linjeforeninger 
I år ga vi ut 249 661,- Etter å ha gått over regnskap fra linjeforeningene var det ingen 
linjeforeninger med over 700,- tilovers så vi ingen hensikt i at det skulle bli 
tilbakebetalt. 
 
Fadderbånd 
Det var budsjettert med 13000,- for kjøp av flere fadderbånd, her ble det brukt 
halvparten av hva som var budsjettert. 
 
Diverse arrangementer 
 
Under denne posten ligger både stand-upen og temafesten på samfundet, som ble 
arrangert under fadderukene av oss. Denne posten var i hovedsak bare for et 
arrangement og det arrangementet var temafesten. Her ble det brukt ca 60 000,- på 
et arrangement for rundt 2000 fadderbarn og faddere. 
 
Dragvollympics 

 
Denne er feil! Har skal det være tilbakeført rundt 4000,- Skal finne riktig sum 
fortløpende, må bare få kontakt med leder av dragvollympics 
 
Stand- up 
Budsjettert med 70 000. 0 ,- brukt. Stand-up regnskapet er under "diverse 
arrangementer" Det ble brukt ca 45 000,- på stand-up showet, med lokale, artister lyd 
og lys.  
 
Kosthold 
Det var budsjettert 10 000,- vi brukte 18 482,- på en fadderfrokost før 
immatrikuleringen, hvor SiT stod for mat til 400 faddere. 

 
 

Arbeidsutvalgets innstilling 
Det vedlagte regnskapet godkjennes. 

 
 
 



Fadderutvalget Regnskap Budsjett for 2016

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

INNTEKTER
10 Overføringer/Inntekter

101 Tilskudd fra NTNU -171 540,00 160 000,00 167 217,00 160 000,00 -160 911,60
101-1 Tilskudd fra NTNU - lønn -75 991,00 74 000,00 73 783,00 72 000,00 -72 088,40

102 Sponsorpenger -10 000,00 55 000,00 58 450,00 50 000,00 -55 900,00
103 Salg av Fadderbarnbånd -278 776,93 200 000,00 209 956,45 200 000,00 -250 703,00
104 Overskudd forrige år 0,00 76 000,00 0,00 757,00 0,00
105 Cover 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
107 Fond 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00

SUM INNTEKTER -536 307,93 565 000,00 509 406,45 547 590,00 -539 603,00

UTGIFTER
20 Lønn

201 Honorar 75 991,00 74 000,00 73 783,00 72 000,00 72 088,40
201-0 0,00 0,00

75 991,00 74 000,00 73 783,00 72 000,00 72 088,40

30 Kontordrift

301-0 Kontorrekvisita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301-3 Mobiltlf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301-4 Mobil ab 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301-5 Drift av webside 120,00 120,00 95,00 90,00 90,00

302 Trykksaker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302-0 Grafisk materiell til kampanje 5 062,50 0,00 0,00 0,00 0,00
302-1 Materiell til fadderuka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302-2 Materiell til immatrikuleringsdagen 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
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302-4 Fadderbarnhåndbok ( 3300 stk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 182,50 120,00 95,00 90,00 90,00

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

401-0 Tilskudd til linjeforeninger 249 661,00 250 000,00 237 666,15 240 000,00 213 670,00
401-1 0,00

249 661,00 250 000,00 237 666,15 240 000,00 213 670,00

402 Fadderforpleining 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402-0 Incentiver til faddere 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
402-2 Fadderkurs august/møtekveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402-3 Premiering 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
402-5 Styret 792,00 7 500,00 3 045,31 7 500,00 6 364,00
402-6 Fadder t-skjorter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402-7 Fadderarmbånd og fadderbarnarmbånd 7 428,00 13 000,00 11 281,00 12 000,00 0,00
402-8 0,00 0,00

8 220,00 20 500,00 14 326,31 19 500,00 6 364,00
50 Fadderuka

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

0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

502 Arrangementer 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
502-1 Rebusløp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502-2 Diverse leker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502-3 Diverse arrangementer 107 338,00 100 000,00 62 358,69 120 000,00 111 790,00
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502-4 Dragvollympics 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 14 586,60
502-5 Stand up 0,00 70 000,00 49 509,65 70 000,00 73 012,37
502-6 Forhåndskjøp av billetter på vista for fadderne og alle med bånd0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502-7 127 338,00 190 000,00 111 868,34 190 000,00 199 388,97

503 Bank og bil 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
503-1 Leiebil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503-2 Drivstoff/ parkering 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2 027,87
503-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 000,00 0,00 6 000,00 2 027,87

70 Diverse 
701 Kosthold 18 482,58 10 000,00 0,00 10 000,00 16 500,00

701-0 0,00 0,00
18 482,58 10 000,00 0,00 10 000,00 16 500,00

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

801-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

802 Renter av innskuddskonti -4 001,00 -4 667,00 -6 283,00
802-0

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

484 875,08 547 620,00 437 738,80 537 590,00 545 129,24
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 12 

Bakgrunn for saken 13 
 14 

Det er viktig at Studenttinget er en aktiv politisk aktør inn mot Stortingsvalget høsten 15 

2017. Arbeidsutvalget ønsker derfor å legge en strategi på hvordan vi kan bidra til å 16 

løfte utdanningspolitikk på dagsorden. 17 

 18 

Studenttinget er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU og vi anser det 19 

som viktig at Studenttinget er synlig og har en fremtredende rolle i å løfte aktuelle 20 

utdanningspolitiske saker på dagsorden under stortingsvalget. Her ønsker vi å være 21 

en synlig politisk aktør for å vise politikere fra Sør-Trøndelag, Oppland og Møre og 22 

Romsdal at studentene er en viktig del av valgkampen. Skal vi lykkes med dette må 23 

Studenttinget tenke strategisk på hva slags arrangementer vi skal ha, hvordan vi skal 24 

legge opp arbeidet mot mulige påtroppende beslutningstagere, hva slags saker vi vil 25 

ha på dagsorden, hva slags vinkling vi vil ha på arbeidet og hvem vi skal samarbeide 26 

med. I tillegg må Studenttinget gå foran og jobbe for at studentene stemmer og 27 

engasjerer seg under valget.  28 
 29 

Saksbehandlers vurdering 30 

Arbeidsutvalget mener vi må ha en klar strategi med fire formål.  31 

Vi må løfte aktuelle utdanningspolitiske saker på dagsorden før og under 32 

stortingsvalget. Vi må bidra sammen med NSO og andre aktuelle samarbeidsaktører 33 

med å synliggjøre viktige saker fram mot regjeringserklæringen. Studenttinget må 34 

være en aktiv bidragsyter for å øke bevisstheten rundt valget og øke valgdeltakelsen 35 

blant studentene.  36 
 37 

Målet er ikke kun å jobbe for gjennomslag, men også å være synlig som studenter og 38 

samtidig vise at det er viktig at studenter engasjerer seg og bruker stemmeretten. 39 

Det har vært en tradisjon at politikere fra Sør-Trøndelag og studentdemokratiene i 40 

Trondheim har inngått en politikeravtale som legger føringer for hvilke saker som er 41 

viktige for Trondheimsstudentene. Dette skal i år gjøres i Trondheim, Ålesund og i 42 

Gjøvik. Arbeidsutvalget ser det som hensiktsmessig at temaet for årets politikeravtale 43 
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fra Studenttingets side konsentrerer seg rundt temaene campusutbygging, digitalt 44 

læringsmiljø og heltidsstudenten.  45 

 46 

Studenttinget bær være med på å arrangere aksjon opp mot Stortingsvalget. 47 

Aksjoner skaper medieoppmerksomhet og legger press på politikere. Tidligere har 48 

det for eksempel blitt arrangert teltaksjoner utenfor Kunnskapsdepartementet for å 49 

sette fokus på boligsituasjonen. I tillegg til aksjoner ønsker vi også i samarbeid med 50 

NSO å arrangere Studentnach i Trondheim under valget. Dette er et arrangement 51 

som har vært viktig for studentene og som de siste årene har blitt arrangert under 52 

Arendalsuka.  53 
 54 

I tillegg til offentlige arrangementer bør også leder drive aktiv lobbyvirksomhet inn 55 

mot partiene. Det er viktig å ha god korridorpolitikk i tillegg til det offentlige presset for 56 

å få inn studentpolitiske saker under stortingsvalget.  57 
 58 

Arbeidsutvalgets instilling 59 

 60 

 Studenttinget skal være med å skrive en politikeravtale mellom de 61 

studentdemokratiske organene og partiene.  62 

 Studenttinget skal arrangere studentnach.  63 

 Leder skal møte listetoppene i de forskjellene partiene for å diskutere aktuelle 64 

utdanningspolitiske saker. 65 

 Arrangere en aksjon i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.  66 

 Legge en mediestrategi i samarbeid med Universitetsavisa, Under Dusken og 67 

andre relevante aktører i forbindelse med valget og oppfordringen til 68 

studentene om å bruke stemmeretten.  69 

 70 
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