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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 08/15 

 
Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: K5, Gløshaugen 

 
 

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: Maria Honerød / Stein Olav Romslo 

 

Tellekorps: Helene Bakkland og Morten Djupdal 
  

Møteleder: Simon Utseth Sandvåg 

 

Til stede:        Representant fra: 

Lars Halvdan Flå IVT 
Trine Rollefsen Næss SVT 
Eivind Rindal SVT 
Maria Skaret AB 
Øistein Søvik IME 
Pål Øien SVT 
Karen Ane F. Skjennum IVT 
Kristian Hovd Sjøli SVT 
Jan Petter Neverdahl DMF 
Siv Haarberg SVT 
Julie Seriana Melhus SVT 
Tord Standnes SVT 
Monika Heggem HF 
Jone Valen Trovåg Leder 
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Maria Honerød Org.-nest 
Yngve M. Hereide Fafo-nest 
Sverre Johann Bjørke IME/AU 
Anne Helene Bakke HF/AU 
Bendik Balstad Deraas IME/AU 

Forfall:  

Fredrik Aronsen HF 
Øistein Søvik IME 
Eirik Myrvoll-Nilsen IME 
Asle Joakim Tomstad IVT 
Per-Dimitri B Sønderland NT 
Eirik Degnes Neerland NT 
Douglas Okafor Chukwuekwe IVT 
Priyadharshini Saptharishi IVT 
Tone Svendsen Endal SVT 

Bakbenken:  

Maiken Vasset Størkersen VT 

Kathrine Bache Nilsberg VT 

Thomas Krogstad Eriksen HiST 

Morten Djupdal HiST 

Helene Bakkland DMMH 

   

Simon Utseth Sandvåg ble godkjent som møteleder. Tellekorps ble Helene og Morten. 

STi-sak 32/15 Endring av reglement 

Antall stemmeberettigede under saken: 17 

2/3-flertall = minst 12 stemmer 

Votering 

De foreslåtte endringene i sakspapirene ble votert over hver for seg. 

Endring § 0 – Definisjoner 

 Enstemmig vedtatt 

Endring § 2 – Sammensetning 

Alternativ 2 med Gjøvik og Ålesund som fakulteter vedtatt mot 1 stemme. 2 

avholdene 

Endring § 4.2 – Sammensetning av arbeidsutvalget 

 Enstemmig vedtatt 

Endring § 4.3 – Arbeidsutvalgets funksjonstid 

 Enstemmig vedtatt 

Endring $ 5.4.1 – Midlertidig valg til arbeidsutvalget 

 Enstemmig vedtatt 
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Redaksjonelle endringer: 

Endre STi til Studenttinget 

 Enstemmig vedtatt 

Endre AU til Arbeidsutvalget 

 Enstemmig vedtatt 

Endre medlemmer til representanter 

 Enstemmig vedtatt 

Endre 25 til 31 der det trengs/justere tall 

 Enstemmig vedtatt 

Endre leder og nestledere til Studenttingets ledelse 

 Enstemmig vedtatt 

Kontrollkomiteen fikk fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer etter nyttår for å rette 

ordlyden i reglementet slik at den stemmer med realitetene etter at fusjonen har trådt i kraft. 

Endringer i reglement må vedtas på to etterfølgende STi-møter, og vedtaket under er 

dermed kun et foreløpig vedtak. 

Foreløpig vedtak 

Reglement for Studenttinget 

NTNU  

Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.  

Siste endring av reglementet ble gjort den 31.09.15.  

§ 0 Definisjoner 

Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke   

Kvalifisert flertall: Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for  

Absolutt Flertall: Mer enn 50% av representantene må stemme for  

Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for  

Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for  

Studenttingets representanter: De 31 representantene som sitter rundt bordet og har 

stemmerett  

Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets representanter på heltid.  

Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved 

Høgskolen i Gjøvik pr. 2015.  
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Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved 

Høgskolen i Ålesund pr. 2015.  

 

§1 Myndighet og oppgaver  

 

§ 1.1 Myndighet  

Studenttinget er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for å 

ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor 

institusjonens styre. 

 

§ 1.2 Oppgaver  

Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er 

viktige for studentene ved NTNU.  

Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og 

fremmer studentene på NTNU sin sak i disse fora.  

Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU 

skal være representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger 

studentrepresentanter.  

 

§ 2 Sammensetning  

§ 2.1 Valgkretser.  

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  

Ved valg til Studenttinget 2016 anses Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og 

hvert av fakultetene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som fakulteter ved NTNU.  

 

§ 2.2 Representanter  

Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én 

representant i Studenttinget. De resterende mandatene fordeles ved Huntington-Hill-

metoden. 

Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet hentes ut 20. september 

inneværende semester.  

 

§ 2.3 Valgmåte og valgperiode  
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Studenttingets representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets.  

Valgperioden følger kalenderåret.  

 

§ 2.4 Utfyllende retningslinjer  

Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til 

Studenttinget i valgreglementet.  

§ 3 Møter  

 

§ 3.1 Rett til å melde saker  

Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der AU ikke er 

saksbehandlere skal være levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der 

saken skal behandles.  

 

§ 3.2 Innkalling  

Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter.  

Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av 

Studenttinget NTNU senest 4 dager før møtedato.  

 

§ 3.3 Vedtaksdyktighet  

Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede.  

 

§ 3.4 Stemmerett  

Studenttingets 31 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har 

stemmerett i alle saker.  

 

§ 3.5 Tale- og forslagsrett  

Alle har talerett på Studenttingets møter.  

Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på Studenttingets 

møter.  

 

§ 3.6 Vedtak  
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Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, 

men hvis en representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan 

stemmes for, mot og avholdende. 

 

§ 3.7 Stemmelikhet   

Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn.  

 

§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring  

Studenttinget-medlemmer, Studenttinget-ledelse og kontrollkomiteen kan for å 

kommentere ett vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere 

hhv. protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet 

heves. 

 

§ 3.9 Møte for lukkede dører   

I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede 

møter. Leder, nestledere, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, 

såfremt ikke Studenttinget aktivt fjerner den. Studenttinget kan også innvilge andre 

møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for lukkede dører.  

 

§ 3.10 Faste Observatører  

Studentrepresentantene i Styret  

En representant fra:  

Alle Studentrådene ved fakultetene  

Velferdstinget  

Studentparlamentet HiST  

Studentrådet DMMH  

NSO   

DION  

Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til  

 

§ 4 Arbeidsutvalget (AU)  

 

§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  
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AU utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 

Studenttingets møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for 

Studenttinget, AUs innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, 

saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker de mener det 

ikke er nødvendig å ta opp med ett fulltallig Studentting.  

 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget består av sju - 7 - representanter på heltid og tre - 3 - på deltid. 

Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være  

Leder  

Nestleder  

Informasjonsansvarlig  

Studentdemokratisk ansvarlig  

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig  

Stedlig leder Ålesund  

Stedlig leder Gjøvik  

 

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være  

Internasjonalt ansvarlig  

Læringsmiljøansvarlig  

Likestillings- og inkluderingsansvarlig  

 

Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige 

studentdemokratiene ved henholdsvis Høgskolen i Gjøvik (NTNU Gjøvik) og 

Høgskolen i Ålesund (NTNU Ålesund).  

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal velges blant Studenttingets representanter.  

 

§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid  

Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett - 1 - år, enten 1.1-31.12 eller 

1.7- 30.6, avhengig av om de velges inn i arbeidsutvalget på høsten eller våren. 

Leder fungerer til ny leder er valgt.  

 

§ 4.4 Stillingsinstruks 
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AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. 

Endringer i denne vedtas av Studenttinget. 

 

§ 4.5 Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet i Studenttingets arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 

 

§ 4.6 Observatører  

Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe 

annet.  

 

§ 5 Valg i Studenttinget  

 

§ 5.1 Valgbarhet  

Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare.  

§ 5.2 Valgmåte  

Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av Studenttinget-

medlemmene krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på 

følgende måte:  

 prioritet: 1/1 stemme  

 prioritet: 1/2 stemme  

 prioritet: 1/3 stemme  

 OSV  
 

Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges.  

Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene 

velges ved akklamasjon.  

 

§ 5.3 Kjønnsbalanse  

Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer 

til, skal det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av 

likestillingsloven skal det om nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en 

valgomgang.  

 

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget  
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§ 5.4.1 Midlertidig valg til arbeidsutvalget  

Ledelsen ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag under det 

konstituerende møtet til Studenttinget tiltrer Studenttingets ledelse.  

Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund (stedlig studentdemokrati 

Ålesund) og Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik (stedlig studentdemokrati 

Gjøvik) tiltrer Studenttingets ledelse som stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik.  

Under Studenttingets konstituerende møte velges  

 Leder  

 To medlemmer til Studenttingets ledelse   

 Tre deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget  
 

Det gjennomføres tre valg, der stillingene beskrevet i hvert kulepunkt over velges i 

blokk.  

Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget så fort som 

mulig.  

 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 

Dersom noen i Studenttingets arbeidsutvalg trekker seg eller får vedtatt mistillit mot 

seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 

dager etter at vervet ble ledig.  

 

§ 5.5 Stemmelikhet  

Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange 

stemmer.  

Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes 

omvalg. Ved 180 stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste 

møte.  

 

§ 5.6 Funksjonstid   

Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i 

sine verv når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for.  

 

§ 5.7 Blanke stemmer  

Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det 

holdes et omvalg. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også 

denne gangen skal det holdes nytt valg ved neste møte.  
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§ 6 Mistillit 

§ 6.1 Leder og Nestledere  

Studenttinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til 

Studenttingets ledelse.  

§ 6.2 Andre  

Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som 

Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg.  

§ 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse  

Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen.  

Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av 

Studenttinget  

NTNU. 

  

§ 7 Kontrollkomiteen  

§ 7.1 Myndighetsområde  

Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget.  

 

§ 7.2 Oppgaver  

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot 

vedtekter, retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget.  

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  

3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 

forespørsel fra Studenttinget, AU, Leder eller møteleder.  

4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha 

en støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.  

 

§ 8 Utfyllende retningslinjer  

  

§ 8.1 Forretningsorden  

Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av 

Studenttingets møter.  
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§ 8.2 Økonomireglement   

Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske 

driften.  

 

§ 8.3 Valgreglement  

Studenttinget vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg 

til Studenttinget.  

 

§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer  

Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall.  

Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 

uker før møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal 

sendes med innkallingen.  

§ 9 Endring av reglementet 

 

§ 9.1 Ikrafttredelse  

Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende 

møter.  

Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet.  

 

§ 9.2 Innlevering av endringsforslag  

Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det 

første møte  

de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes 

med innkallingen.  

 

§ 10 Oppløsning  

Oppløsning av Studenttinget vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende 

møter, og trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal 

gjøres kjent for Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs 

fakultetet skal komme med en uttalelse. 

STi-sak 33/15 Stillingsinstrukser for 2016 

Antall stemmeberettigede: 17 
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Diskusjonssak. Momentene som kom opp i diskusjonen tas med i det videre arbeidet med 

stillingsinstruksene. 

Prøvevoteringer: 

 Ja Nei 

Skal hovedansvaret til studentdemokratisk ansvarlig være å følge opp 
studentrådene? 

14  

Skal hovedansvaret til informasjonsansvarlig være valg? 7 6 

Er leders ansvar utad mens nestleder internt? 10 5 

Trondheim som arbeidssted for styrerepresentantene? 16 1 

STi-sak 34/15 Studieavgift/Kopinorsaken 

Antall stemmeberettigede: 18 

Forslag 

1: Eivind Rindal (SVT) 

 Studenttinget NTNU mener at en innføring er et brudd på gratisprinsippet 

2: Eivin Rindal (SVT) 

Studenttinget NTNU mener at kopinoravgiften bør dekkes inn av NTNU, og ikke faktureres 

studentene. 

3: Jone Trovåg (Leder) 

Studenttinget NTNU mener at NTNU bør si opp avtalen med Kopinor dersom NTNU ikke 

tar seg råd til å dekke avgiften for studentene. 

Votering 

 For Mot Avholdende 

Forslag 1 Enstemmig   

Forslag 2 Enstemmig   

Forslag 3 15 2 1 

Helheten 15 2 1 

 

Vedtak 

 Studenttinget NTNU mener at en innføring er et brudd på gratisprinsippet. 

 Studenttinget NTNU mener at kopinoravgiften bør dekkes inn av NTNU, og ikke 
faktureres studentene. 

 Studenttinget NTNU mener at NTNU bør si opp avtalen med Kopinor dersom NTNU 
ikke tar seg råd til å dekke avgiften for studentene. 

 

Møtekritikk  

Tatt til etterretning 

 

Jone Trovåg /s/ 

Leder       Maria Honerød /s/ 

       Referent 


