
 

 

 

 

 

 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 
Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 
”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 
Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 
Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

 

 

Til: 
 
 
 
Kopi til: 
 
  
 
 

 MØTEINNKALLING 
 Studenttingsmøte 06/15 
 Dato: 07.05.15 - Møtetid: 17:15 – totalrommet, Gløshaugen
 Utsendt: 30.04.2015 

Arbeidsutvalget 
Studenttingsrepresentanter med vara 
Faste observatører 

Styret NTNU 
Administrasjonen NTNU 
Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
Studenter i utvalg og tillitsverv 
Studentmedia

Saksliste: 
Ref-sak 44/15 STi-møte 05/15* 
Ref-sak 45/15  AU-møte 10/15 [1] – 11/15 [2] 
Ref-sak 4615 AU-medlemmene referer kort  
Ref-sak 47/15  Referat NTNU-styret 

 

 

Ref-sak 48/15 Referat fra Studentråd/allmøter 
Ref-sak 49/15 Ref fra Velferdstinget 
Ref-sak 50/15 Ref fra råd, verv og utvalg 
Ref-sak 51/15 Ref fra SP-HiST og DMMH 
Ref-sak 52/15 Ref fra NSO 
Ref-sak 53/15 Ref fra oppnevninger gjort i AU 
Ref-sak 54/15 Referat fra DION 

STi-sak 23/15 Standreglement* 
STi-sak 24/15 Oppnevning til Den Sentrale Klagenemd* 
STi-sak 25/15 Oppnevning av studentrepresentanter til LMU* 
STi-sak 26/15 Oppnevning av studentrepresentant til Utdanningsutvalget* 
STi-sak 27/15 NTNUs satsing på åpne data* 
STi-sak 28/15 Evaluering av semesteret* 

Eventuelt 
Møtekritikk 

Dersom du ikke kan møte, må du melde fra snarest til Studenttinget på 
tlf. 73 59 32 88 / sti@studenttinget.no 

Jone Valen Trovåg /s/
      Andreas Noteng /s/ 

Konsulent 
Leder 

* vedlegg 
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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»  
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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:" 
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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 
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Møtedato: 07.05.2015 Saksbehandler: Maria Honerød 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 23/15 Standreglement 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Høringssvar fra studentråd og AUF 
Gjeldende standreglement 
 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
AU- Arbeidsutvalget til Studenttinget 
AUF – Arbeiderpartiets ungdomsfylking 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 

Studenttinget sendte 16 Januar ut en høring om standreglementet til Studentrådene og 2 

de politiske ungdomspartiene etter en interpellasjon Eivind Rindal sendte inn 13.  3 

November 2014. 4 

 5 

Arbeidsutvalget behandlet saken 25. Februar for å legge grunnlaget for videre arbeid med  6 

standreglementet. AU diskuterte da følgende problemstillinger: 7 

 8 

- Skal politiske og religiøse organisasjoner ha mulighet til å stå på stand? 9 

- Om ja, hvilke retningslinjer trengs? 10 

- Skal man ha et helhetlig standreglement på NTNU som håndheves likt på alle 11 

campus? 12 

- Hvem skal drifte standreglementet? 13 

 14 

I AU var det flertall mot at religiøse og politiske organisasjoner skulle ha mulighet til å stå 15 

på stand om det ikke var for å promotere et tilbud for studentene. Det ble også her 16 

diskutert om man skulle ha en prioriteringsliste på hvem som har mulighet til å stå på  17 

stand. Her stemte 2 for, 2 mot og 2 avholden. Arbeidsutvalget ønsket også at NTNU skal  18 

ha et helhetlig standreglement som håndheves likt på alle campus. 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Saksbehandler mener det er relevant at Sti diskuterer de samme problemstillingene som  22 

AU har.  23 
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 24 

Arbeidsutvalgets innstilling 25 

Studenttinget ønsker at: 26 

- NTNU har et helhetlig standreglement som håndheves likt. 27 

- I utgangspunktet kan kun organisasjoner av og for studentene ved NTNU stå 28 

på stand. 29 

- Religiøse og politiske partier har kun mulighet til å stå på stand om de 30 

promoterer et tilbud til studentene, de kan ikke reklamere for seg selv. 31 

- Det åpnes ikke for kommersiell virksomhet i vrimlearealene, unntaket er 32 

bedrifter med konkrete jobbtilbud til studenter. 33 

- Om det er ledig kapasitet gis ideelle organisasjoner muligheten til å stå på 34 

stand. 35 

- Det skal kun være en stand med lettmat per campus om dagen. 36 

Organisasjoner har kun mulighet til å selge eller dele ut lettmat 3 ganger pr 37 

semester. 38 

- Salg av lettmat er forbeholdt studentorganisasjoner tilknyttet NTNU.  39 
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Postadresse: 
Studenttinget NTNU 
Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 
”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 
Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 
Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Studenttinget, Studentråd NTNU, 
Byggsikring, Trondheim AUF, 
Trondheim SU, Senterungdommen 
Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Unge 
Venstre, Sør-Trøndelag Unge Høyre, 
Trondheim FPU, Rød ungdom 
Trondheim. 
 
 

 

16.01.2015 Ref.nr./03/2015 Maria Honerød 

 

 

 
HØRING OM STANDREGLEMENT 
 
Vi får fått vite at standreglementet tolkes ulikt på de forskjellige campusene. Mens 
politiske partier får tillatelse til å stå på Dragvoll hele året, får de kun stå på 
Gløshaugen uken før valget. I denne høringen ber vi derfor dere evaluere dagens 
standreglement, hvor vi også ønsker svar på hvordan å sikre likebehandling av 
organisasjoner på de forskjellige campusene. 
 
Frist for høringssvar 16.02.2015 

Studenttinget ber spesielt om synspunkter på følgende: 

 Skal alle organisasjoner behandles likt? 
 Hvordan sikre lik behandling av organisasjoner? 
 Hva må med i et eventuelt nytt felles standreglement? 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
Maria Honerød 
Organisatorisk nestleder 
 
Vedlegg: 
Sti-sak 57/14 
Referat Sti-sak 57/14 
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Postadresse: 
Studenttinget NTNU 
Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 
”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 
Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 
Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

STi – sak 57/14  Interpellasjon om politiske studentgrupper 
(20:37)  Antall stemmeberettigede under saken 17 
Eivind Rindal orienterte om saken 
 
Jone Trovåg svarer på vegne av arbeidsutvalget 
 
Oppsummering av svaret: 

1. Systemet for reservering fungerer godt. Søknader behandles av forskjellige 

instanser på Dragvoll og Gløshaugen, men vi ser ikke at dette er et problem. 

Det kunne ha vært en fordel om booking av standplasser hadde kommet inn 

under romres. Det bør opprettes en felles nettside med informasjon for begge 

campus. 

2. Nei, regelverket sikrer ikke likebehandling. Det finnes ett vedtak i STi fra 2011 

på dette: 

STi-sak 41/11 

«Studenttinget mener politiske organisasjoner bør ha tilgang til standplass, i 

henhold til NTNUs retningslinjer, for å drive valgkamp i september de årene 

det er valgår.» 

Vedtaket fastslår at politiske organisasjoner skal ha adgang til standplass i før 

valg, men sier ingenting om hvorvidt de skal ha tilgang utenom valgkamp. 

3. Det er ikke greit med forskjellbehandling mellom studentgrupper på 

Gløshaugen og Dragvoll. Hvorvidt politiske grupperinger bør få innpass eller 

ikke får være opp til nytt STi å ta stilling til. 

4. Studenttinget, AU eller Studenttingets konsulenter har ingen ting med tildeling 

av standplasser å gjøre, og det har derfor ikke blitt gjort noe med denne 

saken. 

5. Studenttingets ledelse kommer til å oppfordre nytt STi til å vedta politikk på 

området og forsøke å innføre nytt felles regelverk. Høring vil bli sendt ut før jul 

slik at denne kan behandles på nyåret. Studenttingets medlemmer inviteres til 

å komme med innspill til høringen. 

Det ble åpnet for debatt 
Det opplyses at dobbeltbookinger forekommer relativt ofte 
Tillegget til regelverket på Dragvoll er i sin tid gjort av Studentrådene HF og SVT 
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POSTADRESSE: TELEFONER:  GATEADRESSE: 
NTNU Dragvoll FTR: 73 59 01 85  Universitetssenteret på Dragvoll 

7491  TRONDEHIM Konsulent: 73 59 67 42  Trondheim 

 

  

Til: 
Studenttinget  

Fra: 
Studentrådet NT 

Kopi til: 
 

Gjelder: 

HØRINGSSVAR OM STANDREGLEMENT 

Saksbehandler: 
Andrea Hjelt, Åge Johansen, Karoline Quintard 

Dato: 17.02.15 

 

 

Studentrådet NT er svært delt om hvorvidt alle organisasjoner skal behandles likt. Mange ser 
mye positivt i å begrense enkelte typer organisasjoners tilstedeværelse på campus, slik som for 
eksempel politiske og religiøse. Andre mener at alle organisasjoner bør behandles likt og stiller 
spørsmål ved hvordan man skal kunne avgjøre om en organisasjon er politisk eller ikke. Dette 
ledet til en diskusjon om hvorvidt organisasjoner og bedrifter er meningsbærende eller ikke. 
Enkelte mener at de som kommer med et tilbud bør prioriteres over de som skal spre et 
budskap.  
 
Det var klart flertall for at det i et nytt standreglement må være retningslinjer og restriksjoner om 
hva som er lov og ikke lov når man står på stand. Studentrådet NT har ikke rukket å komme 
frem til hvilke konkrete retningslinjer dette bør være, men ønsker gjerne å bli hørt når forslag om 
dette foreligger. 
 
Når det kommer et vedtak er det viktig at alle eksterne organisasjoner må gjennom samme 
organ og at det blir umulig å sno seg rundt regelverket. På denne måten stiller Studentrådet NT 
seg positiv til en endring av dagens reglement, men vil på nåværende tidspunkt ikke stille seg 
bak noen endringer før disse er mer konkretisert. 
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Høringssvar: Standreglement på NTNU

Studentrådet tok opp saken på vårt møte den 1. februar, under følger en oppsummering av 
diskusjonen. 

Skal alle organisasjoner behandles likt? 
Det var bred enighet om at studentorganisasjoner som promoteret studentaktiviteter skulle 
prioriteres. 

Det var noe uenighet rundt behandlingen av religiøse og politiske organisasjoner. Noen 
mente disse ikke burde få lov å stå på stand i det hele tatt. Det alle kunne si seg enige i 
var at det var viktig at alle standståere hadde en tydelig forankring i studentmassen. 
Dersom det var et politisk parti som stod på stand skulle de helst promotere et 
arrangement eller valg fremfor partiet i seg selv.

Hvordan sikre lik behandling av organisasjoner? 
Det er viktig for hele studentrådet at standreglementet er likt for alle og at det er enkelt og 
rettferdig å forholde seg til. Samtidig ser studentrådet at det er forskjell på standplasser og 
at det må vises skjønn med tanke på hva som er lov og ikke. 

Vi diskuteret mye frem og tilbake hvordan reglene kan følges opp og kom frem til at jo flere 
regler jo vanskeligere blir det å følge opp. Det kom forslag om et slags advarselsystem 
hvor man får beskjed dersom det oppdages dårlig oppførsel eller lignende på stand. 

Hva må med i et eventuelt nytt felles standreglement? Er det noe som fungerer 
dårlig i dagens ordning? Hva er behovet for våre studenter?
Det var få i studentrådet som oppfattet standreglementet i dag som et problem og syns 
gjeldende regelverk fungerer greit. Det som savnes at reglene er like for alle, at dårlig 
oppførsel og folkeskikk på stand følges opp og at det er enkelt å finne informasjon om 
søknader og sånt. 

Mvh.
På vegne av Studentrådet IME
Madeleine og Trine
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Høringssvar fra AUF: 

Likestill oss med andre studentorganisasjoner!  

 

Vi er usikre på om alle organisasjoner skal behandler likt. Poenget vårt er at vi bidrar 

til et positivt faglig grunnlag for alle studenter som ønsker. I likhet med de andre 

partipolitiske studentorganisasjonene så er våre arrangementer åpne for alle studenter 

(uavhengig av partimedlemskap eller inget medlemskap), vi har til og med hatt 

ansatte ved NTNU delta flere ganger. Dessuten er organisasjonen kun bestående av 

studenter. Det vil si at hele det offisielle styret består at studenter og vi fokuserer på å 

skape aktivitet som favner studenter i hele byen og fra flere utdanningsinstitusjoner. 

«Av studenter, for studenter». Ved å skulle bli utelukket fra campus (slik som nå) vil 

foretakene raskt visne bort.  

  NTNU bygger på en lang tradisjon når det kommer til frivillighetskulturen. At 

et politisk engasjement som bygger på å endre ting utenfor campusområdet skal bli 

nedprioritert, er underlig. Dessuten er det historisk ignorant. Det er liten tvil om at det 

per dags dato er et mindre aktivitetstilbud for studentene på Dragvoll enn det er på 

Gløshaugen (ikke nødvendigvis offisielt, men kulturelt). Det politiske engasjementet 

som mange av de samfunnsvitenskapelige studentene allerede har, bør ivaretas.  

  Dessuten opplever vi mye positive tilbakemeldinger fra studentene på 

Gløshaugen også. Det er flere fra dette campuset som har sittet i ulike styreverv hos 

oss. Gjennom å ekskludere oss fra realfagsvitenskapelig campus sender NTNU en 

beskjed om at det ikke skulle være naturlig å engasjere seg politisk for disse 

studentene. Synd.  

  Vårt ønske er ikke at ulike «moderpartier» skal kunne stå fritt på stand på 

campus. Gjennom å gjøre stand utenom valgår kun aktuelt for studentorganisasjoner 

med partipolitisk tilhørighet vil vi kunne bygge opp under en bredere oppslutning av 

aktive studenter i politikken! Dette kan jo ikke være noe annet enn en positiv 

utvikling for studentvelferden! Gjennom at det kun er studentene som har tilgang, vil 

det bygge videre opp under en større kultur for politiske studenter, både på campus og 

innad i partiene. Dette er for vår del en måte å sikre egne lokallag for studenter under 

partiene. Noe vi mener er en verdi i seg selv. Dessuten skaper vi jobbmuligheter for 

studenter innen ulike aspekter ved politikk og til å danne verdifulle kontakter innen 

samfunnsvitenskapelig næringsliv.  
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k behandling av organisasjoner? 

Henviser til referat fra høring 16. Januar. Vi ser at det er fremmet forslag om at det 

skal være mulig å booke stand gjennom en lignende ordning som romres. Dette ville 

gjort store deler av forberedelsesprosessen når det kommer arrangementer, mye 

enklere. Dette skaper muligheten til å forberede i god tid og å finne passende dager.  

  Dette kan også bygge opp under en metode for å sikre at de ulike 

studentorganisasjonene som slipper til på campus først og fremst er av studenter og 

for studenter. Gjennom at man får booket stand kun ved å benytte seg av 

studentmailen, vil det bygge opp under tanke om at det er studentorganisasjonene som 

er prioritert.  

  Utenom dette opplever vi at både Dragvoll og Gløshaugen er flinke til å svare 

på mail, og vi har enda ikke opplevd dobbel-booking. Det henvises nå selvfølgelig til 

de få gangene vi har fått tillatelse til å stå på stand på Gløshaugen.  Dette momentet 

bygger opp under frustrasjonen. Det er nemlig ulikt hvem som tillater hva på det 

samme campuset, i tillegg til mellom Dragvoll og Gløs. 
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NTNU Universitetsdirektøren 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet 
12.06.98 
 
 
REGLEMENT FOR BRUK AV VRIMLEAREALER VED NTNU 
 
1. Kun organisasjoner eller foreninger som i det alt vesentlige omfatter studenter eller ansatte ved 

NTNU, samt ideelle og humanitære organisasjoner med kontakter i universitetsmiljøet får 
normalt tillatelse til å sette opp stands i vrimlearealene ved NTNU. Med stands menes her 
mindre utstillinger, demonstrasjoner, utdeling av brosjyrer samt oppsetting av frittstående 
plakater eller veggtavler utenom de tavler som er satt opp av Teknisk avdeling ved vaktmester. 
De som står på stand må ha tilknytning til den aktuelle organisasjon eller forening.  
Eksterne organisasjoner bedrifter o.l., herunder universitetets leverandører, gis ikke anledning 
til å drive salg eller demonstrasjon i vrimlearealene ved NTNU. Her unntas bedrifts-
presentasjoner med tanke på jobbtilbud til studenter. 

 
2. Alle stands i vrimlearealene ved NTNU skal avtales med Teknisk avdeling ved Sikkerhets- og 

serviceseksjonen på Gløshaugen eller vaktmesterkontoret på Dragvoll, Lade og Rosenborg. 
Korridorer skal fungere som rømningsvei ved brann, og det skal tas hensyn til dette ved 
plassering av plakater o.l. Det er ikke tillatt å la en stand stå fra en dag til neste., med mindre 
spesiell avtale med Teknisk avdeling er inngått. Teknisk avdeling har utarbeidet oversikt over 
tillatte stand/utstillingsareal i Elektrobygget, Gløshaugen og i Gata, Dragvoll. For øvrig gjelder 
generelle rømningskrav. 

 
3. Tildeling og anvisning av plass for montering av både reserverte og "åpne" veggtavler foretas 

av Teknisk avdeling ved Sikkerhets- og serviceseksjonen på Gløshaugen eller 
vaktmesterkontoret på Dragvoll, Lade og Rosenborg. Med "åpne" tavler menes tavler som 
ikke er reservert til spesielle formål, foreninger eller lag. opphenging av oppsalg på "åpne" 
tavler kan foretas fritt innenfor den plass som er tildelt. Oppslag skal henges på tavlene og ikke 
på vegger og stolper. Rydding av tavlene foretas i henhold til regler og rutiner ved hvert 
lærested. 

 
4. Standaktiviteten må ikke forstyrre undervisning i forelesningssaler eller kontorer og 

arbeidsplasser i nærheten av standstedet, hverken når det gjelder lydnivå eller aktivitet for 
øvrig. 

 
5. Bannere tillates ikke på Stripa i Sentralbyggene på Gløshaugen eller i vrimlearealene på Lade 

og Rosenborg. For øvrig tillates banner på anviste steder som f.eks. i glassgårder med stor 
takhøyde o.l. 

 
6. I henhold til næringsmiddelforskrifter er det normalt ikke tillatt å tilberede og selge mat ved 

stands. Unntatt er vaffelsteking og salg eller lotteri av ferdig tilberedt småkaker – her generelt 
kalt lettmat. For å tilberede og/eller selge lettmat, må det gjøres spesielle avtaler med Teknisk 
avdeling ved Sikkerhets- og serviceseksjonen eller vaktmesterkontoret. Disse gir tillatelse i 
henhold til retningslinjer gitt av studentutvalget på det aktuelle lærested. For øvrig gjelder 
følgende: 

− Det skal normalt kun være en stand med salg eller utdeling av lettmat pr dag. 
− Vanligvis får hver studentorganisasjon eller hver studietur selge eller dele ut lettmat tre ganger 

pr semester dersom det av plasshensyn er mulig. 
− Salg eller utdeling av mat er kun forbeholdt studentorganisasjoner/foreninger ved NTNU og 

studenter med inntektsformål til studietur eller ekskursjoner. 
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− Nødvendig utstyr som skjøteledning, bøtte og klut kan lånes hos Sikkerhets- og 
serviceseksjonen eller vaktmesterkontoret. Skjøteledning må ikke legges som snubletråd på 
tvers av korridorer. Alt søl etter arrangement skal fjernes og lånt utstyr rengjøres etter bruk. 

 
7. Utlån og bruk av vrimleareal v/NTNU som f.eks. Stripa, Gata og andre fellesarealer til 

forskjellige arrangementer skal også administreres av Teknisk avdeling. Det er søknadsplikt 
for slike arrangement. Søknaden skal bl.a. inneholde følgende opplysninger: 

 
Søkerens navn, organisasjon, forening eller bedrift, kontaktperson, hva skal foregå, hvor og 
når, type arrangement, antall deltakere, ev. servering, behov for bord, stoler og utstyr samt 
eventuelt vakthold 

 
Det er generelt forbud mot servering av alkohol i vanlige skolebygninger og universiteter. 
Hvis det ut fra type arrangement er ønskelig med servering av alkohol, skal dette foregå i regi 
av Studentsamskipnadens kantiner. Skjenking i vrimlearealer tillates ikke. Utlån av auditorier, 
grupperom, lese- og tegnesaler i ordinær arbeidstid på hverdager, administreres av 
Studieavdelingen og de respektive fakulteter/institutter. Utlån av nevnte arealer utenom 
ordinær arbeidstid og på lørdager, søndager og øvrige helligdager, administreres av Teknisk 
avdeling i samråd med berørte parter. Servering av mat og drikke i auditorier tillates ikke. 

 
8. Organisasjoner eller foreninger som ikke overholder reglementet kan bli nektet standplass og 

annen bruk av vrimleareal ut semesteret i det semester reglementet blir brutt. 
 
9. Teknisk avdeling ved Sikkerhets- og serviceseksjonen på Gløshaugen eller vaktmesterkontoret 

på Dragvoll, Lade og Rosenborg har ansvar for å påse at reglementet etterfølges. 
 
10. Dispensasjon fra dette reglementets punkt 4-6 kan gis etter særskilt søknad. Søknaden skal 

behandles av de lokale studentutvalgene i samarbeid med Teknisk avdeling. 
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REGLEMENT FOR UTLEGGING AV PUBLIKASJONER I VRIMLEAREALENE VED 
NTNU 
 
 
1. Kun publikasjoner utgitt av og for studenter eller ansatte ved NTNU kan legges ut på NTNUs 

vrimlearealer. I tillegg gis ideelle og humanitære organisasjoner med tilknytting til NTNU 
anledning til å legge ut publikasjoner på NTNUs vrimlearealer. Med publikasjoner menes 
aviser, foldere og annet trykt materiale som kan tas med av tilfeldig forbipasserende. Eksterne 
organisasjoner og bedrifter, herunder universitetets leverandører, gis ikke anledning til å legge 
igjen publikasjoner i vrimlearealene. 

 
2. Alle faste utgivere må ha egene områder hvor publikasjonene legges ut. Anvisning av plass 

skjer etter avtale med Teknisk avdeling ved Sikkerhets- og serviceseksjonen på Gløshaugen 
eller vaktmesterkontoret på Dragvoll, Lade og Rosenborg. Uregelmessige utgivere skal ikke 
oppta de faste publikasjonenes plasser. 

 
3. Teknisk avdeling ved Sikkerhets- og serviceseksjonen på Gløshaugen eller vaktmesterkontoret 

på Dragvoll, Lade og Rosenborg har ansvaret for å påse at reglementet etterfølges. 
 
4. Dispensasjon fra reglementet kan gis etter særskilt søknad. Søknaden behandles av de lokale 

studentutvalgene i samarbeid med Teknisk avdeling. 
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REGLEMENT FOR VRIMLEAREALENE PÅ DRAGVOLL 
- TILLEGG MED LOKALE TILPASSNINGER  
Vedtatt 18.9.2006, revidert på AU-møte 20.4.2010 og 25.11.10  
 
Alle studentorganisasjoner ved NTNU har tilgang.  
Ikke opprettede studentgrupper får ingen tilgang!  
AU har vedtatt at det er organisasjonen som skal ha tilknytning til NTNU - ikke enkelt personer.  
 
 
Operasjon Dagsverk  
Vedtatt 1.11.2006 
Gir tillatelse til alle som vil den dagen. Reserverer alle standplassene den dagen 
 
 
Stands og banner  
Vedtatt 6.6.2007, Spesifisering vedtatt 20.4.2010 
 
I august tillates kun ”rene” NTNU organisasjoner å ha stand og banner i gata på Dragvoll  
Dette er følgende grupper: Institutt/fakultet NTNU, Linjeforeninger og fagutvalg, 
Studentersamfundet, Uka, ISFiT, NTNUI og det offisielle studentdemokratiet ved NTNU.  
 
1. september åpnes for andre som kommer innunder reglementet. 
 
Uke 33 (oppstartsuka) er sperret for alt unntatt de faste arrangementene  
 
 
Stands med all mulig slags lyd går under "musikk"  
Vedtatt 27.8.2007  
 
Og det er kun lov med lyd på én stand pr dag og kun i tidspunktet:   
 (mellom kl. 1130 – 1230 i aug-okt) (mellom kl. 1200 – 1230 i nov-des) 
(mellom kl. 1130 – 1230 i jan-april) (mellom kl. 1200 – 1230 i mai-juni) 
– Dette må overholdes strengt!  
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30.04.2015  

 

 1 

  
Møtedato: 07.05.2015 Saksbehandler: Andreas Noteng 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 24/15  Oppnevning av studentrepresentant til Den sentrale klagenemnd 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Bakgrunn for saken 8 

I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 9 

følgende oppgaver:  10 

 Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 11 

uten å være opptatt som student  12 

 klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 13 

 klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 14 

osv 15 

 16 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 17 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 18 

 19 

Saksbehandlers vurdering 20 

Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, en på høsten 21 

og en på våren. Anne Finstad og Merete Falck sitter som faste representanter med 22 

funksjonstid til hhv. 31.12.15 og 30.06.15. Vara er Knut Nicholas Figenschou og Iris 23 

Tveiten med funksjonstid til hhv. 31.12.15 og 30.06.15. 24 

 25 

Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer 26 

forberedelse før hvert møte, kompensert med 280 kr pr time for møtene og noe for 27 

forberedelse. 28 

 29 

Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 30 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 31 

har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 32 

 33 

Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 34 

Vedtak:  ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 35 

føringer for innstillingen.” 36 

 37 

Studenttinget velger en fast representant og en vararepresentant som skal sitte i Den 38 

Sentrale Klagenemnd for perioden 01.07.15 – 30.06.16. 39 

 40 

 41 

Arbeidsutvalgets innstilling 42 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  43 
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Møtedato: 07.05.15                                       Saksbehandler: Andreas Noteng 
 

 
AU-sak 25/15 Oppnevning av studentrepresentanter til LMU 
 

 
Forkortelser  
LMU – Læringsmiljøutvalget 
AU – Studenttingets arbeidsutvalg 
 

 
 
Bakgrunn for saken 
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 
utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 
studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 
sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 
 
”Mandat for Læringsmiljøutvalget 
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 
skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 
bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  
Utvalget skal:  
 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.” 
 
Studentene har fire representanter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha 
leder (2013, 2015, 2017 osv).  
 
Fra STi-sak 44/08: 
"Studenttinget velger i høst 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 01.01.09- 
30.06.09 og der 2 plasser i LMU vil bli fordelt blant AU-09. Det gjennomføres et nytt 
LMU valg i april/mai der det velges 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 
01.07.09-30.06.10." 
 
Studentene i Læringsmiljøutvalget våren 2015 er: 
 
Fast:  
Sverre Johann Bjørke (leder) - (01.01.15 - 31.12.15) 
Eivind Rindal    - (01.01.15 - 31.12.15) 
Merete Falck    - (01.07.14 - 30.06.15) 
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Anne Helene Bakke   - (28.08.14 - 31.12.15) 
 
Vara: 
Bendik Balstad Deraas   - (01.01.15 - 31.12.15)  
Ida Krüger     - (01.07.14 - 30.06.15) 
Maria Honerød   - (28.08.14 - 30.06.15) 
 
Saksbehandlers vurdering 
Høsten 2014 valgt inn en representant med vara for perioden 28.8 – 31.12, og 
studenttinget måtte derfor velge 2 representanter til LMU med virkningstid 
01.01.2015 – 31.12.2015. Denne endringen ble gjort for at det skal bli et reelt valg 
om vervet som leder av LMU. LMU konstituerer seg selv, men med ordningen som 
har vært fram til høsten 2014 har STi i praksis direkte valgt leder av LMU. 
 
Studenttinget velger en fast representant og to vararepresentanter som skal sitte i 
Læringsmiljøutvalget for perioden 01.07.15 – 30.06.16. Den som velges må være 
forberedt på at endringer i utvalgets sammensetning på grunn av fusjon vil kunne 
føre til endringer i funksjonstid. 
 
Arbeidsutvalgets Innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 
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Møtedato: 07.05.2015 Saksbehandler: Andreas Noteng 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 26/15 Oppnevning av student til Utdanningsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
 
Forkortelser 
UB – Universitetsbiblioteket 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget har to studentrepresentanter i Det sentrale utdanningsutvalg (UU) ved 1 

NTNU. Fra første juli går perioden for studentrepresentant Tina Melfjord og hennes vara 2 

Jone Trovåg ut, og det må velges ny representant for skoleåret 2015/16. 3 

 4 

Utvalgets formål er: ” Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og 5 

utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid 6 

skal bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig 7 

utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med 8 

høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle 9 

problemstillinger på fakultetsnivå.” 10 

 11 

Rådet ledes av prorektor for utdanning, og er sammensatt av prodekaner for utdanning 12 

fra hvert fakultet, ledere av forvaltningsutvalgene (FUL og FUS), direktør fra 13 

universitetsbiblioteket, leder for Seksjon for universitetspedagogikk, Studiedirektør i tillegg 14 

til to studentrepresentanter. Utvalget møtes ca. én gang pr. måned og møtenes varighet 15 

ligger normalt på tre timer. 16 

 17 

STi-sak 15/09 vedtok følgende stillingsinstruks for studentrepresentantene i 18 

Utdanningsutvalget: 19 

 20 

”Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 21 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, og 22 
Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 23 
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 24 

 25 

27 
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Arbeidsoppgaver 26 

 27 
 Delta på Utdanningsutvalgets møter 28 
 Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir 29 

diskutert 30 
 Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 31 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 32 
 Delta på Studenttingets seminar 33 
 Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 34 
 Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 35 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og Forskningspolitisk 36 
nestleder en innføring i relevante saker i UU.” 37 

 38 

Saksbehandlers vurdering 39 

Yngve Mannsåker Hereide sitter nå i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som Fag- og 40 

forskningspolitisk nestleder sammen med Tina Helen Melfjord som trer ut av stillingen 41 

30.06.2015. Vervets periode er fra 01.07.2015 til 30.06.2016. 42 

 43 

Vervet er kompensert til 80 t./semesters lønn. 44 

 45 

Representanten vil få en gjennomgang og innføring i saker som er aktuelle i 46 

Utdanningsutvalget av sittende representant. 47 

 48 

Studenttinget innstiller én fast representant og en vara til Utdanningsutvalget. Den som 49 

innstilles må være forberedt på at endringer i utvalgets sammensetning på grunn av 50 

fusjon vil kunne føre til endringer i funksjonstid. 51 

 52 

Arbeidsutvalgets innstilling 53 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 54 
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 1 

Møtedato: 07.05.15              Saksbehandler: Sverre J. Bjørke 2 

_____________________________________________________________________ 3 

STi-sak 27/15 - NTNU sin satsing på åpne data 4 

___________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg 7 

Vedlegg 1: Resolusjon vedtatt av Studentparlamentet ved UIO 8 

 9 

Forkortelser 10 

STi - Studenttinget NTNU 11 

SP – Studentparlamentet ved UIO 12 

NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 13 

UiB – Universitetet i Bergen 14 

UiO – Universitetet i Oslo 15 

API – Application Programming Interface (applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt) 16 

Difi – Direktoratet for Forvaltning og IKT 17 

 18 

Bakgrunn for saken 19 

Først: Hva er åpne data? [1] 20 

 Åpne data handler om tilgang til data - altså tabeller, databaser, tall og tegn i 21 

formater som utviklere og datamaskiner liker. 22 

 Åpne data krever en åpen lisens - en kontrakt mellom meg og datatilbyderen 23 

som stort sett innebærer at jeg kan gjøre (nesten) hva jeg vil med dataene, men 24 

må oppgi kilde. 25 

29 



 Åpne data handler også om synlighet - jeg trenger ikke kjenne noen for å vite at 26 

dataene eksisterer eller hvor de er. Alt er registrert i det nasjonale registeret over 27 

åpne data og kommer i tillegg tydelig frem på etatenes egne nettsider. 28 

 29 

På http://data.ntnu.no/ står det følgene: «På denne adressen vil NTNU etterhvert 30 

publisere åpne data». Det har det gjort i lang tid, uten at noe har skjedd. På UiB har 31 

satsingen på åpne data økt de siste årene, og flere nyttige applikasjoner og tjenester 32 

har blitt laget som et resultat av dette. Per i dag tilbyr IME-fakuletet noen åpne data på 33 

http://www.ime.ntnu.no/api/, men disse er ikke kvalitetssikret og APIet er fortsatt i beta. 34 

 35 

Eksempler på data som er kan publiseres er emneinformasjon, timeplaner, 36 

karakterstatestikk, rom- og kartdata og lignende. På NTNU bruker mange 37 

timeplantjenesten som ligger på ntnu.1024.no. Denne tjenesten er laget av en tidligere 38 

student og er et godt eksempel på applikasjoner som kan lages om data blir gjort 39 

tilgjengelig og synlig. 40 

 41 

Difi skriver på sine nettsider følgende om hvorfor åpne data er viktig for 42 

samfunnsutviklingen: 43 

 Effektivisering og innovasjon: Når data blir delt mellom virksomheter får vi bedre 44 

samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester. 45 

 Næringsutvikling: Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter 46 

og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon. 47 

 Et åpent og demokratisk samfunn: Tilgang til grunnlag for beslutninger og 48 

prioriteringer i offentlig sektor gir bedre mulighet til å etterprøve forvaltningen. 49 

 50 

Arbeidsutvalgets innstilling:  51 

Arbeidsutvalget mener at Studenttinget bør vedta at vi ønsker at NTNU publiserer åpne 52 

data på sine nettsider gjennom et API som er tilgjengelig for studenter, ansatte og andre 53 

interesserte. 54 

 55 

Forslag til vedtak: 56 

30 

http://www.ime.ntnu.no/api/


Studenttinget mener at: 57 

 NTNU bør øke satsingen sin på åpne data. 58 

 NTNU bør opprette et sentralt API for å eksponere åpne data til alle interesserte. 59 

 APIet bør være veldokumentert og brukervennlig. 60 

 61 

[1] http://www.difi.no/blogg/2013/06/apne-data-dummies 62 
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UiO trenger en åpen teknologisk sandkasse

UiQs nettsider inneholder mye informasjon om grader og emner som tilbys, som hva de omhandler, påkrevde og

anbefalte forkunnskaper, praktisk Informasjon, pensumlister, forelesningstider og -sted, osv. Dette er informasjon

som ligger åpent på internett. Den er imidlertid ikke strukturert på en måte som gjør at den enkelt kan

gjenbrukes,

De senere årene har offentlig etater i inn- og utland i mye større grad gjort ulike former for informasjon de sitter

på mer tilgjengelig for offentligheten, for eksempel gjennom amerikanske data.ROV og norske data.norge.no. Ofte

legges det ut i form av fritt tilgjengelige maskinlesbare datasett som kan lastes ned, men de mer avanserte

tjenestene gir utviklere tilgang ti! informasjonen gjennom et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (En.:

Application Programmering Interface, API) slik at man alltid har oppdatert data ogenkelt kan kombinere
informasjonen for gjenbruk i andre tjenester eller mobilappikasjoner.

Ved Universitetet i Bergen har man satset på av fritt tilgjengelige maskinlesbare datasett, og som et resultat har

en tjeneste $om automatisk kollisionssjekker emner og mye mer oppstått gjennom frivillige prosjekter.

Et API bør derfor etableres, og det bør etableres en tilhørende portal på et godt synlig domene (for eksempel

data.uio.no) som forklarer bruk og linker til tjenester og applikasjoner som bruker APlet

Studentparlamentet ved UiO ber UIO om følgende:

* UiO må tilgjengeliggjøre informasjon fra sine nettsider på en måte som gjør at studenter og andre

interesserte kangjenbruke informasjonen i nye applikasjoner og tjenester.

* Et API bør lages, og tilbys med en lisens som tilbyr fri gjenbruk for ikke kommersielle formål. 32 
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Møtedato: 07.04.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 28/15 Diskusjon: Evaluering av STi-semesteret våren 2015 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Bakgrunn for saken
Ettersom dette er siste STi-møte for semesteret, ønsker vi noen innspill på hvordan 1 

semesteret har vært. Litt for vår egen del, slik at vi kan evaluere forskjellige ting, men 2 

mest for at arbeidsutvalget skal få gode rammer for å utvikle STi videre. 3 

 4 

Her er det bare å være helt ærlige. Vi håper dere sier ting slik dere mener de er, og gir 5 

konstruktiv kritikk. Hensikten med dette er at STi skal forbedre seg så mye som mulig. 6 

Saksbehandler ønsker derfor tilbakemeldinger på følgende: 7 

 8 

Saksbehandling til møter 9 

 Har vi for mange saker opp til behandling? Bør vi være hardere på 10 

prioriteringene av hva vi tar opp og ikke? 11 

 Er vi for prinsipielle eller for detaljerte i sakene? I år sakene stort sett vært 12 

av prinsipiell art. Er det ok, eller ønsker mer detaljerte og lengre saker? 13 

 Får dere god nok informasjon rundt sakene, slik at dere føler dere 14 

forberedt?  15 

 Er strukturen i møtene grei? Er det lagt opp til at alle får kommet med sine 16 

meninger, eller blir møtene i for stor grad dominert av en mindre andel av 17 

representantene rundt bordet? 18 

 Har vi for mange møter? Hadde det vært bedre om vi hadde hatt møter hver 19 

fjerde uke istedenfor hver tredje? 20 

 21 

 22 

 23 

Informasjon 24 

 Har dere fått god informasjon i forkant av møter, seminarer og andre 25 

arrangement? 26 

 Er det greit å få skriftlig orientering fra AU eller ønskes det muntlig 27 

orientering under møtet? 28 

 Føler dere at dere vet hva AU jobber med? 29 

 30 

 31 

Sosialt 32 

 Ønskes det mer/mindre sosiale arrangementer? 33 

 Ønskes det arrangementer som sakspapirlesning, filmkvelder, grilling eller 34 

andre ting? 35 

 36 



 

  

 

2 

Seminar 37 

 Det er planlagt seminar 28. -30. august. Med erfaringer fra 38 

oppstartseminaret i februar er det noen ønsker eller tips til hvordan 39 

seminaret skal være? 40 

 41 

Annet 42 

 Har dere andre innspill til hvordan vi skal forbedre oss, og hva vi skal ta med 43 

oss videre til neste semester? 44 

 45 

Arbeidsutvalgets innstilling 46 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker 47 
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