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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 05/15 

 
Dato: 22.04.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: D 11, Dragvoll 

 
 

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: Hege Hoem Spjøtvold 
 
Tellekorps: Hans Petter Kleppan, Madeleine Lorås og Knut Jørgen Vie 
  
Møteleder: Tina Helen Melfjord 
 

Til stede:        Representant fra: 
Maria Bjerkestrand Skaret AB 
Jan Petter Neverdahl DMF 
Kathrine Bache Nilsberg 
Anne Helene Bakke 
Eirik Myrvoll-Nilsen 

HF 
HF 
IME 

Marta H. Ranestad 
Bendik Deraas 
Sverre Johann Bjørke 

IME 
IME 
IME 

Lars H. Flå 
Asle J Tomstad 
Per-Dimitri B. Sønderland 
Eirik Degnes Neerland 
Pål Øien 

IVT 
IVT 
NT 
NT 
SVT 

Tone Svendsen Endal SVT 
Tord Standnes SVT 
Siv W. Haarberg SVT 
Julie Seriana Melhus SVT 
Kristian Hovd Sjøli 
Elle Cerullo 
Yngve Mannsåker Hereide 
Jone Valen Trovåg 

SVT 
SVT - vara 
Fafonest 
Leder 
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Forfall:  

Fredrik Aronsen 
Monika Heggem 
Douglas Chukwuekwe 
Elisa Elmies 
Karen Ane F. Skjennum 
Hanna Austli Pettersen 
Eivind Rindal 
 

HF 
HF 
IVT 
IVT 
IVT 
SVT 
SVT 

  
Bakbenken:  
 Kjetil Holtmon Akø    KK 
 Hans Petter Kleppan    Nestleder VT 
 Per Christian Tangene    NTNU-Styret 
 Synne Grønvold    Leder SP-HiST  
 Madeleine Lorås    FTV  – IME  
 Silje Raknes     SVT - IøT 
 Kaja Istad     Konsernstyret SiT 
 Knut Jørgen Vie    Konsernstyret SiT 
 Kim Allgot     FUS 
 Christoffer Vikebø Nesse   Leder Tekna NTNU 
   
 
Gunnar Bovin og Trond Singsaas var og informerte om fusjon og fusjonsprosessen 
 
Tina Helen Melfjord ble godkjent som møteleder og Hege Hoem Spjøtvold ble 
godkjent som referent. Tellekorps ble Hans Petter Kleppan, Madeleine Lorås og Knut 
Jørgen Vie 
 
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
 
 

Studenttingssaker: 

STi – sak 21/15  Innstilling av studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for 
   lektorutdanningen (FUL) 

(Kl. 18:20)  Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Jone Trovåg orienterte om saken. 
Det var 1 kandidat 
Kandidaten presenterte seg 

Kandidat:   Kristian Hovd Sjøli 

  
 

Vedtak:  «Kristian Hovd Sjøli ble innstilt til FUL ved akklamasjon»  

 



3 
 

 

30.04.2015  
 

STi – sak 22/15  Innstilling av studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for 
   sivilingeniørutdanningen (FUS) 

(Kl. 18:25)  Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Jone Trovåg orienterte om saken. 
Det var 1 kandidat 
Kim Allgot presenterte kandidaten 
 
Kandidat:  Åsmund Hugo 
 
Vedtak:  «Åsmund Hugo ble innstilt til FUS ved akklamasjon»  
 

  

STi – sak 19/15  Utvisning av internasjonale studenter og forskere ved NTNU 

(Kl. 18:35)  Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Anne Helene Bakke orienterte om saken. 
Det ble en spørsmålsrunde før det ble gått til debatt 
 
Det kom inn 4 endringsforslag til saken 
 
Forslag 1 Fremmet av Kristian Hovd Sjøli 
Første kulepunkt: 
Endre til: "Studenttinget mener at de respektive universitetene og høyskolene skal ha 
en stemme i behandlingen av søknader om arbeids- og oppholdstillatelse for 
internasjonale akademikere i tilfeller der det er tvil fra saksbehandlers 
side.Universitetene og høyskolene har selv god innsikt i hvilke fagfelt som kan anses 
for å være av sensitiv kaliber. Ekspertinstitusjon som UDI og PST skal stå for 
bakgrunnssjekk av søkere."  
 
 
Forslag 2 Fremmet av Kristian Hovd Sjøli 
Andre kulepunkt:  
Endre til: "Det skal tilstrebes at behandlingstiden for søknader om arbeids- og 
oppholdstillatelse for internasjonale akademikere reduseres. Endelig svar om 
oppholdstillatelse skal gis så raskt som mulig." 
 
Forslag 3 Fremmet av Kristian Hovd Sjøli 
Tredje kulepunkt  
Endre til: "Det er viktig at akademia forblir et verdensåpent fora der fri tilgang på 
forskning er hovedregelen. Forskning og kunnskap publiseres oftest under "open 
access" og denne kunnskapen kan derfor uansett innhentes av de som ønsker det." 
 

Forslag 4 Fremmet av Kristian Hovd Sjøli 
Nytt kulepunkt  
Ny tekst: "Studenttinget mener det er svært uheldig om kun søkerens hjemland 
legges til grunn for vedtak om avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse. 
Studenttinget forventer at gode faglige begrunnelser ligger til grunn i en hver 
behandling, selv om disse ikke alltid kan offentliggjøres." 
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Votering: Votering over forslag 1: Vedtatt 
 
  Votering over forslag 2: Vedtatt 
 
  Votering over forslag 3: Vedtatt 
 
  Votering over forslag 4: Vedtatt 
 
  Votering over helheten: Vedtatt 
 
Vedtak:  
«Studenttinget mener at de respektive universitetene og høyskolene skal ha en 
stemme i behandlingen av søknader om arbeids- og oppholdstillatelse for 
internasjonale akademikere i tilfeller der det er tvil fra saksbehandlers side. 
Universitetene og høyskolene har selv god innsikt i hvilke fagfelt som kan anses for å 
være av sensitiv kaliber. Ekspertinstitusjon som UDI og PST skal stå for 
bakgrunnssjekk av søkere. 
 
Det skal tilstrebes at behandlingstiden for søknader om arbeids- og oppholdstillatelse 
for internasjonale akademikere reduseres. Endelig svar om oppholdstillatelse skal gis 
så raskt som mulig. 
 
Det er viktig at akademia forblir et verdensåpent fora der fri tilgang på forskning er 
hovedregelen. Forskning og kunnskap publiseres oftest under "open access" og 
denne kunnskapen kan derfor uansett innhentes av de som ønsker det. 
 

Studenttinget mener det er svært uheldig om kun søkerens hjemland legges til grunn 
for vedtak om avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse. Studenttinget 
forventer at gode faglige begrunnelser ligger til grunn i en hver behandling, selv om 
disse ikke alltid kan offentliggjøres.» 

 

PAUSE kl. 19.25 - 19.45 

 

Sigrun Haugdal Hitland, leder av SAIH Trondheim, orienterte om SAIH 

 

STi – sak 20/15  Premisser for fusjon 

(Kl. 20:05)  Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Jone Trovåg orienterte om saken. 
Det kom inn 18 endringsforslag til saken, men 2 av de ble senere trukket. 
 
Endringsforslag fra Ellen Helstad 
Forslag 1: Endring linje 33 kulepkt 1 
Studenttinget skal være representert … til 
«Studentene skal være representert ….» 
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Endringsforslag fremmet av Ellen Helstad 
Forslag 2: Endring linje 37 kulepunkt 2 
«NTNU skal ha tilsatt rektor med enhetlig ledelse og ekstern styreleder» 
 
 
Endringsforslag fra Ellen Helstad 
Forslag 3: Endring linje 38-39 kulepkt 3 
«Studenttinget skal sammen med studentdemokratiet på HiST, HiG og HiÅ legge 
grunnlaget for et nytt studentdemokrati som skal omfatte alle studenter på NTNU» 
 
 
Endringsforslag fra Marta Ranestad 
Forslag 4: Endringsforslag linje 41 pkt 5 
«….arrangere valg av studentrepresentanter til styret…» 
 
 
Endringsforslag fra Ellen Helstad 
Forslag 5: linje 43-44 kulepunkt 6 
Stryk linjene 
 
Endringsforslag fra Marta Ranestad 
Forslag 6: Endringsforslag linje 43-44 pkt 6 
«Studenttinget mener at god studiekvalitet og NTNUs høye faglig kvalitet skal 
ivaretas før, under og etter fusjonsprosessen» 
 
Endringsforslag fra Kristian Hovd Sjøli 
Forslag 7: linje 43-44 (kulepukt seks): 
Endre til: "Studenttinget skal følge opp forvaltningen og ivaretakelsen av 
læringsmiljøet ved alle campus. Spesiell vekt skal legges på studentmedvirkning."  
 
 
Endringsforslag fra Maria 
Forslag 8: Linje 45-46 kulepkt 7 
Endres til: «Studenttinget ønsker at NTNU ikke skal legge til ekstraavgifter over 
semesteravgiften. Her menes administrative utgifter som f.eks Kopinor-avgiften som 
nå kreves inn på HiST, HiÅ og HiG" 
 
 
Endringsforslag fra Jone Trovåg 
Forslag 9: Linje 45 kule 7 
Tillegg:  
«Semesteravgiften skal være lik for alle studenter ved NTNU, og skal forvaltes i sin 
helhet av studentene» 
 
 
Endringsforslag fra Jone Trovåg 
Forslag 10: kulepunkt 7 
Linje 46: Legge til "NTNUs" før administrative utgifter. 
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Endringsforslag fra Hans Petter Kleppan 
Forslag 11: Kulepunkt 7 og 8 linje 45-47  
FORSLAGET BLE TRUKKET 
Originaltekst: 

Semesteravgiften skal være lik for alle studenter og skal forvaltes i sin helhet av 
studentene. Administrative utgifter skal ikke kreves inn via semesteravgiften. 

Alle studenter ved NTNU skal tilhøre samme samskipnad 

 Forslag til ny tekst:  

Studenttinget ber Velferdstinget i Trondheim om å uttale seg på vegne av 
Studentene ved NTNU på de områder som skulle berøre semesteravgift, 
studentsamskipnaden og andre områder som skulle kunne berøre velferd i 
fusjonsarbeidet. 

 Forklaring av endringsforslaget: 
Studenttinget har valgt delegere det som har med velferd, samskipnad og 
semesteravgift til Velferdstinget. Det er da naturlig at de uttaler seg på vegne av 
studentene når det omhandler velferdsområdene for fusjonsprosessen uansett om 
det gjelder generelle premisser eller spesifikke velferdstilbud.  
 
 
Endringsforslag fremmet av Knut Jørgen Vie 
Forslag 12: Stryk linje 47 kulepunkt 8 
 
 
Forslag fremmet av Jone Trovåg 
Forslag 13: Linje 47 kulepunkt 8 
«Studenttinget ber Velferdstinget utrede spørsmålet om eventuelt ny 
samskipnadsstruktur. Med fokus på hvordan man best mulig kan sikre at studenter i 
Trondheim, og øvrige NTNU-studenter, får best mulig tilbud. 
 
 
Endringsforslag fra Marta Ranestad 
Forslag 14: linje 47 kulepunkt 8 
FORSLAGET BLE TRUKKET 
 «Studenter ved NTNU skal ha de samme velferdstilbudene» 
 
 
Endringsforslag fra Kristian Hovd Sjøli 
Forslag 15: linje 52-53 (kulepunkt elleve): 
Endre til: "Studenttinget mener at NTNU må gå nøye gjennom fakultetsstrukturen. 
Nye fakulteter bør opprettes eller legges ned kun dersom det bygger på faglige 
argumenter:" 
 
 
 



7 
 

 

30.04.2015  
 

Endringsforslag fra Marta Ranestad 
Forslag 16: Endringsforslag 52-53 kulepkt 11 
«Studenttinget mener den nye fakultetsstrukturen skal bygge på faglige argumenter» 
 
 
Endringsforslag fra Kristian Hovd Sjøli 
Forslag 17: Forslag linje 54-55 (Kulepunkt 12): 
Endre til: "Fakultetene ved NTNU skal være faglig organisert og utformet uavhengig 
av geografiske avstander."  
 
Endringsforsalg fra Marta Ranestad 
Forslag 18: Gi AU redaksjonell frihet med ønske om to overskrifter: NTNU og 
Studentdemokratiet som kulepunktene fordeles over 
 

Votering: 

  Votering over forslag 1: Vedtatt 
  Votering over forslag 2: Vedtatt 
  Votering over forslag 3: Vedtatt 
  Votering over forsalg 4: Vedtatt 
  Votering over forslag 5: Falt mot 2 stemmer 
  Votering over forslag 6: Vedtatt 
  Forslag 7 falt som følge av 6 
  Votering over forslag 8: Falt mot 8 stemmer 
  Votering over forslag 9: Vedtatt 
  Votering over forslag 10: Vedtatt 
  Forslag 11 ble trukket 
  Votering over forslag12: Falt 
  Votering over forslag 13: Vedtatt 
  Forslag 14 ble trukket 
  Votering over forslag 15: Falt 
  Votering over forslag 16: Vedtatt med 11 stemmer 
  Votering over forslag 17: Vedtatt 
  Votering over forslag 18: Vedtatt 
 
  Votering over helhet med endringer: Vedtatt 
 
 
Vedtak:  
NTNU 

 NTNU skal ha tilsatt rektor med enhetlig ledelse og ekstern styreleder. 

 Semesteravgiften skal være lik for alle studenter ved NTNU, og skal forvaltes i sin 
helhet av studentene. NTNUs administrative utgifter skal ikke kreves inn via 
semesteravgiften. 

 Alle studenter ved NTNU skal ha et felles e-læringssystem. Studenttinget skal ta et 
spesielt ansvar for at studentene ved HiST, HiG og HiÅ blir hørt i 
anskaffelsesprosessen. 

 NTNU skal ha ett felles kvalitetssikringssystem for utdanning. 

 Studenttinget mener den nye fakultetsstrukturen skal bygge på faglige argumenter. 
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 Fakultetene ved NTNU skal være faglig organisert og utformet uavhengig av 
geografiske avstander. 

 Studenttinget mener at god studiekvalitet og NTNUs høye faglig kvalitet skal 
ivaretas før, under og etter fusjonsprosessen. 

 
Studentdemokratiet 

 Studenttinget skal være en aktiv part i arbeidet med fusjonen. Studentene skal 
være representert og bli hørt i alle fora, administrative og faglige, der det tas 
avgjørelser som angår studentene direkte eller indirekte. Det nære samarbeidet 
mellom studentene og universitetets ledelse skal fortsette, også i uformelle fora. 

 Studenttinget skal sammen med studentdemokratiet på HiST, HiG og HiÅ legge 
grunnlaget for et nytt studentdemokrati som skal omfatte alle studenter på NTNU. 

 Ledelsen av studentdemokratiet skal følge plasseringen av rektors kontor. 

 Studenttinget skal sammen med SP-HiST, SPiÅ og SP-HiG arrangere valg av 
studentrepresentanter til styret av den felles institusjonen. 

 Studenttinget ber Velferdstinget utrede spørsmålet om eventuelt ny 
samskipnadsstruktur. Med fokus på hvordan man best mulig kan sikre at studenter 
i Trondheim, og øvrige NTNU-studenter, får best mulig tilbud 

 
  

 
 

Referatsaker 

Ref-sak 34/15 STi-møte 04/15 

Referatet fra STi-møte 04/15 ble godkjent 

Ref-sak 35/15  AU-møte 7/15 – 9/15 

Godkjent 

Ref-sak 36/15 Referat fra medlemmene i AU 

Referering sendt ut på mail 
Yngve Mannsåker Hereide orienterte 

Ref-sak 37/15  Referat Styret 

Referering sendt ut på mail 
Christian Tangene refererte kort 

Ref-sak 38/15 Referat fra Studentråd/allmøter 

Anne Helene Bakke orienterte fra Studentrådet HF 
Silje Raknes orienterte fra Studentrådet IøT 
Maria B. Skaret orienterte fra Studentrådet AB 
Madeleine Lorås orienterte fra Studentrådet IME 
 

Ref-sak 39/15 Referat fra Velferdstinget 

Hans Petter Kleppan refererte fra Velferdstinget. 
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Ref-sak 40/15 Referat fra råd, verv og utvalg 
Kim Allgot refererte fra FUS 
Sverre Bjørke refererte fra LMU 

Ref-sak 41/15 Referat fra SP-HiST og DMMH 

Synne Grønvold orienterte fra SP-HiST 

Ref-sak 42/15 Referat fra NSO 

Madeleine Lorås orienterte om at det skal velges inn representanter til faglige 
komiteer 

Ref-sak 43/15 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Per Grini er oppnevnt til Vitenskapsteoretisk Forum 
 

Eventuelt 

(Kl. 19.15) 
*Per- Dimitri Sønderland stilte litt spørsmål om hvordan FUS fungerer med tanke på 
fag som er de samme for sivingutdanningen og realfagutdanningen 
*Husk allmøte på R1 på fredag kl. 10.30 
 
 
Møtekritikk  
(Kl. 21.30) 
Tatt til etterretning 
 
 
 
 
Kl. 21:45 Møtet hevet! 
 
 
 
 
 
Jone Trovåg /s/ 
Leder       Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
       Referent 
 


