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STUDENTTINGET 
SAMLEVEDTAK Høst 2014 

 

Studenttingsmøte 01/14 
28.11.2013 17:15 

STi-sak 30/14   Valg av vararepresentant til NSOs LS   

(Kl. 17:22)  Antall stemmeberettigede under saken: 17.  
Elena Slydal orienterte om saken  

Kandidater: 

 Martin Fredheim  
  

Kandidaten hadde sendt inn presentasjon på forhånd, var ikke til stede for å 
svare på spørsmål.  

Votering: 

 Valgt ved akklamasjon  

Vedtak: 

«Martin Fredheim er valgt inn som 4. vararepresentanter til NSOs LS»  

STi-sak 18/14  Oppnevning av representanter til LMU  

(Kl. 17:25)  Antall stemmeberettigede under saken: 17   
Elena Slydal orienterte om saken  

Kandidater: 

 Ingen kandidater  

Vedtak: 

 «Saken utsettes til neste ordinære Sti-møte»  
  

STi-sak 19/14  Oppnevning av representanter til FUL  

(Kl. 17:27)  Antall stemmeberettigede under saken: 17.   
Elena Slydal orienterte om saken 
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Kandidater: 

 Kristian Hovd Sjøli  
  

Kristian presenterte seg, og svarte på spørsmål.  

Votering: 

 Valgt ved akklamasjon  

Vedtak: 

 «Kristian Hovd Sjøli ble valgt inn som fast representant til FUL»  

STi-sak 24/14  Oppnevning av vararepresentat til Den Sentrale Klagenemnd 

(Kl. 17:30)  Antall stemmeberettigede under saken: 17.   

Elena Slydal orienterte om saken  

Kandidater: 

 Iris Tveiten  

Votering: 

 Valgt ved akklamasjon  

Vedtak: 

 «Iris Tveiten ble valgt inn som vararepresentant til DSK»   

STi-sak 25/14  Oppnevning av representanter til RFSF   

(Kl. 17:34)  Antall stemmeberettigede under saken: 18.   
Elena Slydal orienterte om saken  

Kandidater: 

 Maya Hjørnevik 
 Per-Dimitri Sønderland  

Vara: 

 Ingen kandidater  

Votering: 

 Maya Hjørnevik og Per-Dimitri Sønderland ble valgt ved akklamasjon 

Vedtak: 

 «Maya Hjørnevik og Per-Dimitri Sønderland oppnevnes som faste 
representanter til RFSF. Oppnevning av vararepresentant utsettes til neste 
ordinære Sti-møte» 



3 
 

 
 
 
 

22.08.2017  
 

STi-sak 27/14  TV-aksjonen 

(Kl. 17:40)  Antall stemmeberettigede under saken: 19.   
Elena Slydal orienterte om saken 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

  «Studenttingets nettside og sosiale medier kan brukes til rekruttering av 

bøssebærere og informasjon om TV-aksjonen. Studenttingets leder 

fortsetter å delta i FAK så lenge dette ikke går på bekostning av arbeidet 

som skal gjøres for Studenttinget og på kontoret.»  

Votering: 
 

Enstemmig vedtatt  

Vedtak:  
 

«Studenttingets nettside og sosiale medier kan brukes til rekruttering av 

bøssebærere og informasjon om TV-aksjonen. Studenttingets leder 

fortsetter å delta i FAK så lenge dette ikke går på bekostning av arbeidet 

som skal gjøres for Studenttinget og på kontoret.»  

 

STi-sak 28/14  Opptak til NTNU  

(Kl. 19.10)  Antall stemmeberettigede under saken: 19.   
Knut Figenschou orienterte om saken  

Arbeidsutvalgets innstilling:  

  Studenttinget mener  
  

• at det er positivt om NTNU velger å ha studieprogram med 

på forsøksordningen til   

KD om spesielle opptakskrav for å sikre bedre kvalifiserte 
studenter til universitetets ulike program.  

• at NTNU skal gi en finansiell garanti til fakulteter/institutter 

som velger å bli med på en prøveordning med spesielle 

opptakskrav, for å sikre økonomien og fungere som en gulrot 

for eieren av studieprogrammet.  

• at forsøksordningen blir evaluert i etterkant av opptakene av 

studenter, der det legges vekt på søknadstall, frafall og 

gjennomstrømning.    

• at det innføres en forsøksordning med minimumskarakter 4, i 

grunnstudier i språk, og i studieprogram hvor språkemner er 

en del av studieplanen, som det undervises i på den 

videregående skolen, altså norsk/nordisk, engelsk, fransk, 

tysk og spansk.   
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• at det innføres en forsøksordning med for grunnstudier 

innenfor økonomi med fagkrav om matematikk R1 eller 

matematikk S1 og S2.  

• at det bør etableres en samordning av opptaket av 

internasjonale søkere til masterutdanninger. Det bør også 

opprettes en felles, nasjonal søknadsportal for søking til alle 

masterutdanninger i Norge, slik at vi får et opptakssystem 

som er enkelt og oversiktlig for søkeren.   

 

 

 

o at denne nasjonale enheten får myndighet til å 

diskvalifisere søkere som ikke fyller de generelle kravene til 
opptak, og at det således ikke blir mulig for det enkelte 
lærestedet å overprøve verifiseringskontoret på dette 
punktet.  

o at det ikke er ønskelig å opprette nye organisasjoner for å 

utføre de ulike arbeidsoppgavene i et nytt system, men at 

disse best kan løses der det allerede i dag finnes nasjonal 

kompetanse på de aktuelle områdene. 

Forslag 

Forslag 1:  

  

 

 

Fremmet av Rune Frøhaug (HF) og Christoffer Nesse (IVT): 

Stryk hele kulepunkt 4 (fom. linje 13)  

Forslag 2:  

  

Fremmet av Forslag 1 fra Tone Svendsen Endal (SVT):  

Linje 14, tillegg etter «i grunnstudier i språk»: eller på et nivå tilsvarende  

B1 etter retningslinjene utarbeidet av Europarådet  

Forslag 3:  

  

Fremmet av Sondre Lund (SVT):  

Endre linje 17-18 til:  

at det innføres en forsøksordning for grunnstudier innenfor økonomi med 

fagkrav om matematikk R1 eller matematikk S1.  

Forslag 4:  

  

Fremmet av Kathrine Bache Nilsberg (HF): Punkt 

4 linje 15: Stryke «norsk/nordisk»  

Votering  
  

Forslag 1:  Forslaget falt mot 5 stemmer  

Forslag 2:  Forslaget ble enstemmig vedtatt  

Forslag 3:  Forslaget falt mot 8 stemmer  

Forslag 4:  Forslaget ble vedtatt, 5 avholdende  

Helheten:  Helheten med endringer ble enstemmig vedtatt  
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Vedtak:  

  

 

 

Studenttinget mener  

• at det er positivt om NTNU velger å ha studieprogram med 

på forsøksordningen til   

KD om spesielle opptakskrav for å sikre bedre kvalifiserte 
studenter til universitetets ulike program.  

• at NTNU skal gi en finansiell garanti til fakulteter/institutter 

som velger å bli med på en prøveordning med spesielle 

opptakskrav, for å sikre økonomien og fungere som en gulrot 

for eieren av studieprogrammet.  

• at forsøksordningen blir evaluert i etterkant av opptakene av 

studenter, der det legges vekt på søknadstall, frafall og 

gjennomstrømning.    

• at det innføres en forsøksordning med minimumskarakter 4, i 

grunnstudier i språk eller et nivå tilsvarende B1 etter 

retningslinjene utarbeidet av Europarådet, og i 

studieprogram hvor språkemner er en del av studieplanen, 

som det undervises i på den videregående skolen, altså 

engelsk, fransk, tysk og spansk.   

• at det innføres en forsøksordning med for grunnstudier 

innenfor økonomi med fagkrav om matematikk R1 eller 

matematikk S1 og S2.  

• at det bør etableres en samordning av opptaket av 

internasjonale søkere til masterutdanninger. Det bør også 

opprettes en felles, nasjonal søknadsportal for søking til alle 

masterutdanninger i Norge, slik at vi får et opptakssystem 

som er enkelt og oversiktlig for søkeren.  o at denne 

nasjonale enheten får myndighet til å diskvalifisere søkere 

som ikke fyller de generelle kravene til opptak, og at det 

således ikke blir mulig for det enkelte lærestedet å overprøve 

verifiseringskontoret på dette punktet. o at det ikke er 

ønskelig å opprette nye organisasjoner for å utføre de ulike 

arbeidsoppgavene i et nytt system, men at disse best kan 

løses der det allerede i dag finnes nasjonal kompetanse på 

de aktuelle områdene.  

  

STi-sak 30/14  Nyvalg av organisatorisk nestleder  

(Kl. 17:22) Antall stemmeberettigede under saken: 22. 
Elena Slydal orienterte om saken 

Kandidater: 

 Jone Trovåg 
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Kandidatpresentasjon utsendt på forhånd. Kandidaten var til stede for å svare på 
spørsmål. 

Votering: 

 Det ble bedt om skriftlig votering 
Valgt med 19 stemmer mot 2 blanke og 1 avholdende. 

Vedtak: 

 «Jone Trovåg er valgt som ny organisatorisk nestleder for Studenttinget 
NTNU» 

STi-sak 25/14 Oppnevning av representanter til RFSF 

(Kl. 17:40) Antall stemmeberettigede under saken: 23. 
Jone Trovåg orienterte om saken 

Kandidater: 

 Knut Nicholas Figenschou 
 
Ingen hadde spørsmål til kandidaten 

Votering: 

 Valgt ved akklamasjon 

Vedtak: 

 «Knut Nicholas Figenschou velges som vararepresentant til RFSF» 

STi-sak 18/14 Oppnevning av representanter til LMU 

(Kl. 17:40) Antall stemmeberettigede under saken: 23  
Jone Trovåg orienterte om saken 

Kandidater: 

 Anne Helene Bakke 

Kandidater vara: 

 Maria Honerød 

Votering: 

 Akklamasjon 

Vedtak: 

   «Anne Helene Bakke og Maria honerød ble valgt som henholdsvis 
fast representant og vararepresentant til LMU» 
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STi-sak 36/14  Revidering av handlingsplan for Studenttinget 2014 

(Kl. 17:43) Antall stemmeberettigede under saken: 23.  
Knut Figenschou orienterte om saken 

Votering: 

 Akklamasjon 

Vedtak: 

 Studenttingets handlingsplan 
 

Utdannings- og forskningspolitikk 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNUs kvalitetssikringssystem blir fulgt opp i alle ledd. 

 Studenttinget skal jobbe for at flere av emnene på NTNU blir digitalisert og at 
eksamener i hovedsak skal foregå på PC. 

 Studenttinget skal jobbe for at det opprettes forskerlinjer ved flere studieprogram på 
NTNU. 

 Studenttinget skal jobbe for en større faglig del og en bedre pedagogisk del i 
opplæringen av læringsassistenter som blir kurset gjennom LAOS.  

 Studenttinget skal ta en aktiv rolle i prosessen om studieprogramporteføljen. 

 Studenttinget skal ta en aktiv rolle i SAKS-debatten. 

 Studenttinget skal jobbe for å opprette et sentralt studentombud for NTNU. 

 Studenttinget skal jobbe for å bedre tilbakemeldingsordninger for studenter ved 
NTNU. 

 Studenttinget skal utforme politikk som omhandler forskning og miljø. 
  

Læringsmiljø, Internasjonalt, Likestilling og inkludering 

 Studenttinget skal jobbe for at veiledningstilbudet på NTNU skal forbedres og at 
ForVei skal videreføres og sentralfinansieres, slik at det blir et tilbud til alle 
førsteårsstudenter på NTNU.   

 Studenttinget skal jobbe for bruk av andre rekrutteringstiltak enn kjønnspoeng.  

 Studenttinget skal jobbe for at pensumlistene i alle fag blir lansert minst en måned 
før første forelesning. 

 Studenttinget skal jobbe for tilrettelegging av obligatorisk opplegg for studenter med 
funksjonsnedsettelser. 

 Studenttinget skal jobbe for norskkurs for alle internasjonale studenter som skal 
være på NTNU i minst ett år, eller har det avtalefestet i en ERASMUS avtale.  

 Studenttinget skal følge opp medvirkningsordning for internasjonale studenter og 
delta aktivt i styret til International Student Union. 
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NTNU og Studentene 

 Studenttinget skal være en aktiv bidragsyter i NTNUs budsjettprosess, med bakgrunn 
i budsjettprioriteringer vedtatt av Studenttinget. 

 Studenttinget skal jobbe for samlokalisering av NTNU. 

 Studenttinget skal jobbe for en døgnåpen campus. 

 Studenttinget skal jobbe for at en samlokalisering av studentdemokratiet på 
Gløshaugen skjer på studentdemokratiets premisser. 

 Studenttinget skal i samarbeid med andre aktører bevisstgjøre NTNUs studenter på 
deres holdning til alkohol, særlig med tanke på fadderuken. 

 Studenttinget skal samarbeide tettere med linjeforeninger og andre organisasjoner 
tilknyttet NTNU og NTNU sine studenter. 

STi – sak 37/14  Miljøsertifisering av NTNU 

(Kl. 17:19)   Antall stemmeberettigede under saken: 18 
Christian orienterte om saken. 
Det ble åpnet for debatt. 

Votering: 

Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

«Studenttinget vedtar at NTNU bør investere i en ISO-14001 
sertifisering i tråd med anbefalingen fra universitetets egen 
miljøambisjon.» 

STi – sak 38/14  Tilretteleggingsforum, endring av stillingsinstruks for AU. 

(kl 17:26)  Antall stemmeberettigede under saken: 18 
Jone Trovåg orienterte om saken 
 
Det ble åpnet for debatt: 

Votering: 

Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

«Legg til en setning under generelt i linje 37. «AU velger personlig vara 
internt i AU på verv de innehar i kraft av sin stilling.» 

 
Endre punkt 5.4.1 linje 203 til «sitte som studentrepresentant i 
Tilretteleggingsforum»» 
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STi – sak 40/14  Ny e-læringsplattform 

(17:29)  Antall stemmeberettigede under saken: 18 
Knut orienterte om saken 
 
Det ble åpnet for debatt 

Forslag: 

Forslag 1a: Sondre lund 
Stryke linje 141-142, endre til: 

 NTNU bør selv, eller gjennom tredjepart, utvikle en samlet plattform for e-
læring og andre studentrelaterte oppgaver på internett.  

Alternativt forslag 1b: 

 NTNU bør selv, eller gjennom tredjepart, utvikle en samlet plattform for e-
læring og andre studentrelaterte oppgaver på internett. Fortrinnsvis kan 
Innsida videreutvikles til å fylle NTNUs behov innen e-læring 

Forslag 10: Øyvind Veel Svendsen 
Stryke linje 141 og 142, legge til nytt punkt etter linje 139 

 Det viktigste kriteriet for en ny e-læringsplattform er høy brukervennlighet. 

Forslag 2: Sondre: endring linje 146-147 

 Plattformen bør være universelt utformet for flere bruksplattformer, som 
nettbrett og mobiltelefoner. 

Forslag 3a: Sondre: Linje 144-145 

 NTNU må legge til rette for utvikling av fagspesifikke øvingssystemer, og stille 
krav til at plattformen brukes for innleveringer og tilgjengeliggjøring av 
oppgaver. 

Forslag 3b: Jakob K. Skogan Linje 144-145 
 NTNU må legge til rette for utvikling av og enkel tilgang til fagspesifikke 

systemer for øvinger, fagarbeid mm. gjennom platformen, og stille krav til at 

plattformen brukes for innleveringer og tilgjengeliggjøring av oppgaver. 

Forslag 8: Eivind Rindal 
144 - 145: Språklig: 

 NTNU må stille krav om at systemet kan brukes til en toveis kommunikasjon 

med publisering, innlevering og tilbakemelding på oppgaver digitalt 

Forslag 4: Sondre: Nytt punkt 
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 E-læringsplattformen bør for hvert emne gi god oversikt over fagrelatert info, 
øvingsopplegg, videoforelesninger, grupper, forum, etc. 

Forslag 5: Madeleine Lorås 
Nytt punkt: 

NTNU sentralt må utforme retningslinjer for samspillet mellom e-
læringsplattformen, innsida og andre informasjonskanaler. 

Forslag 6: Eli Fyhn Ullern  
Erstatte linje 143: 

Ledere på alle nivå ved NTNU må stille krav til bruk av felles formell e-
læringsplattform 

 
Forslag 7: Eivind Rindal 
148 - 149 tillegg: 

«tilgjengelig for alle NTNUs studenter som tar det angitte emnet, foruten det 
som er beskyttet av opphavsrett eller er av en karakter som ikke har 
offentlighetens interesse» 

 
 
Forslag 9: Knut Figenschou 
Endre linje 148-149 til: 
Alle filer som blir publisert av vitenskapelige ansatte på en slik plattform, med unntak 
av materiell beskyttet av opphavsretten og/eller som inneholder personsensitive data, 
skal være tilgjengelig for offentligheten 

Votering: 

Forslag 1a satt opp mot forslag 1b 
 

Forslag Stemmer Valgt 
1a 2 Nei 
1b 14 Ja 
Avholdende 2  

 
Forslag 1b satt opp mot AUs innstilling 

Forslag Stemmer Valgt 
1b 15 Ja 
AUs innstilling 3 Nei 
Avholdende 0  

 
Forslag 10: 
 Flertall 
 
Forslag 2: 
 Falt 
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Forslag 3a satt opp mot forslag 3b: 
Forslag Stemmer Valgt 
3a 6 Nei 
3b 10 Ja 
Avholdende 2  

 
Forslag 3b satt opp mot forslag 8: 

Forslag Stemmer Valgt 
3b Flertall Ja 
8 6 Nei 
   

Forslag 3b satt opp mot AUs innstilling: 
Forslag Stemmer Valgt 
3b 15 Ja 
AUs innstilling 2 Nei 
Avholdende 1  

 
Forslag 4: 

 Stemmer Valgt 
For 13 Ja 
Mot 2 Nei 
Avholdende 3  

 
Forslag 5: 

 Stemmer Valgt 
For 15 Ja 
Mot 2 Nei 
Avholdende 1  

 
Forslag 6: 

 Stemmer Valgt 
For 17 Ja 
Mot 1 Nei 
Avholdende 0  

 
Forslag 9: 

 Stemmer Valgt 
For 11 Ja 
Mot 5 Nei 
Avholdende 2  

 
Forslag 7: 
 Faller som en konsekvens av forslag 9. 
 
Votering over helheten: 

 Stemmer Valgt 
For 17 Ja 
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Mot 0 Nei 
Avholdende 1  

 

Vedtak: 

Studenttinget mener at 
 

 Det viktigste kriteriet for en ny e-læringsplattform er høy brukervennlighet. 

 NTNU bør selv, eller gjennom tredjepart, utvikle en samlet plattform for e-
læring og andre studentrelaterte oppgaver på internett. Fortrinnsvis kan 
Innsida videreutvikles til å fylle NTNUs behov innen e-læring. 

 NTNU må stille krav til bruk av felles formelt e-læringsplattform 

 NTNU må legge til rette for utvikling av og enkel tilgang til fagspesifikke 
systemer for øvinger, fagarbeid mm. gjennom plattformen, og stille krav til at 
plattformen brukes for innleveringer og tilgjengeliggjøring av oppgaver. 

 Ledere på alle nivå ved NTNU må stille krav til bruk av felles formell e-
læringsplattform 

 E-læringsplattformen bør for hvert emne gi god oversikt over fagrelatert info, 
øvingsopplegg, videoforelesninger, grupper, forum, etc. 

 En ny plattform må være universelt utformet og må være tilgjengelig på flere 
plattformer, som tablet og mobil. 

 NTNU sentralt må utforme retningslinjer for samspillet mellom e-
læringsplattformen, innsida og andre informasjonskanaler. 

 Alle filer som blir publisert av vitenskapelige ansatte på en slik plattform, med 
unntak av materiell beskyttet av opphavsretten og/eller som inneholder 
personsensitive data, skal være tilgjengelig for offentligheten 

 Studentene skal være med videre i prosessen. 
 

STi – sak 41/14  SAKS 

(19:32) Antall stemmeberettigede i saken: 19 
Elise Landsem orienterte i saken 
 
Det ble åpnet for debatt 
 
Underveis i debatten ble det gjennomført en prøvevotering på hvorvidt 
representantene rundt bordet var for eller mot en fusjon med HiST: 

 Stemmer 
For 6 
Mot 9 
Avholdende 4 

Forslag: 

Forslag 1: Eivind Rindal 
Linje 371: Tillegg først: 
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Studenttinget NTNU ser en sammenslåing med andre universiteter eller 
høyskoler som mindre heldig, men om dette likevel skal finne sted er det med 
… 

 
Forslag 2: Eivind Rindal 

Flytte linje 380-386 over 371 
 
Forslag 5: Christoffer V. Nesse 
Endring linje 372 

Endre «gunstig» til «et alternativ»  
 
Forslag 7: Jakob K. Skogan 
Første setning på punkt linje 371 vert endra til: 

«Med det grunnlaget man har per dags dato anser Studenttinget at en fusjon 
med HiST kan være gunstig» 

 
Forslag 3: Eivind Rindal 
Nytt punkt: 

Studenttinget NTNU mener at NTNUs profil som nasjonalt teknisk 
naturvitenskapelig universitet skal opprettholdes. NTNU bør også i fremtiden 
ha hovedfokus på lengre akademiskrettede profesjonsutdanninger, 
disiplinstudier og kunst-/kreative fag. NTNU bør i fremtiden opprettholde en 
campusstruktur som styrker nærheten og tilknytningen til Trondheim og andre 
fagmiljø i regionen. 

 
Forslag 4: Eivind Rindal 
Nytt punkt nest sist: 

Uavhengig av løsning bør NTNU og de nasjonale universitetene fortsatt 
beholde friheten ved å ha kontroll over bygningsmasse og eiendom. 

 
Forslag 6: Elise Landsem 
Tilføyelse: 
Studenttinget stiller seg kritiske til at SAKS-prosessen er preget av konkurranse og 
taktikk i såpass stor grad. Studenttinget mener den nasjonale og lokale diskusjonen i 
større grad bør dreies mot kvalitet i utdanning og forskning 

Votering: 

Forslag 1: 
 Stemmer Valgt 
For 8 Nei 
Mot 9 Ja 
Avholdende 2  

 
Forslag 2: 
 

 Stemmer Valgt 
For 12 Ja 
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Mot 5 Nei 
Avholdende 2  

 
Forslag 5 ble satt opp mot forslag 7: 

 Stemmer Valgt 
Forslag 5 13 Ja 
Forslag 7 6 Nei 
Avholdende 0  

 
Forslag 5 ble satt opp imot AUs innstilling: 
 

 Stemmer Valgt 
Forslag 5 13 Ja 
AUs innstilling 5 Nei 
Avholdende 1  

 
Forslag 3: 

 Stemmer Valgt 
For 16 Ja 
Mot 0 Nei 
Avholdende 3  

 
Forslag 4: 

 Stemmer Valgt 
For 13 Ja 
Mot 2 Nei 
Avholdende 4  

 
Forslag 6: 

 Stemmer Valgt 
For 17 Ja 
Mot 0 Nei 
Avholdende 2  

 
Helheten med endringer: 
 Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Studenttinget mener 
 

 Uavhengig av hvilken løsning NTNU ender med i SAKS-debatten skal kvalitet i 
utdanningen være et mål og det grunnleggende premisset for hva som velges. 

 Et robust fagmiljø avhenger ikke bare av de vitenskapelige ansatte og deres 
forskning, men også av studentene og det undervisningstilbudet som tilbys. 
Studiekvalitet og læringsmiljø bør derfor vektlegges på lik linje med kvalitet 
innen forskningsmiljøene i SAKS-prosessen. 
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 Eventuelle innsparinger som oppstår som resultat av SAKS-prosesser bør 
komme studentene og studiekvaliteten til gode. Eksempelvis er det et behov 
for flere vitenskapelige ansatte per student i dagens UoH-sektor.  

 Med det grunnlaget Studenttinget har per dags dato anses satellitt-campus 
løsningen ikke for å være et alternativ. Studenttinget mener det i større grad 
kan bidra til økt kvalitet å fokusere på mer formaliserte samarbeidsavtaler med 
de høgskolene som har vært aktuelle som satellitt-campus fremfor fusjoner.  

 Studenttinget ser ingen direkte årsak til at NTNU ikke kan fortsette uten 
sammenslåing med andre institusjoner. Det er likevel viktig at NTNUs styre og 
ledelse benytter muligheten til å se hvordan vi best mulig kan oppnå våre mål, 
vår strategi og vår visjon i det kommende UoH-landskapet. Det er prinsipielt 
viktig at NTNU gir innspill til KD og regjeringen basert på vurderinger av 
hvordan økt kvalitet kan oppnås innen utdanning og forskning.  

 Med det grunnlaget Studenttinget har per dags dato anses en fusjon med 
HiST som et alternativ. Dette fordi Studenttinget ser mange muligheter for å 
forsterke både studiekvalitet, studietilbud, studiebyen Trondheim og 
studentmiljøet. I tillegg ser Studenttinget fordeler ved de komplementære 
tilbudene institusjonene og at disse kan dra bedre fordel av hverandre ved å 
tilhøre en felles institusjon. Det geografiske ligger også godt til rette for en 
fusjon. Studenttinget mener det er viktig at en slik prosess ikke kommer i veien 
for samlokaliseringsprosessen som er planlagt/ønsket ved NTNU. 

 Studenttinget NTNU mener at NTNUs profil som nasjonalt teknisk 
naturvitenskapelig universitet skal opprettholdes. NTNU bør også i fremtiden 
ha hovedfokus på lengre akademiskrettede profesjonsutdanninger, 
disiplinstudier og kunst-/kreative fag. NTNU bør i fremtiden opprettholde en 
campusstruktur som styrker nærheten og tilknytningen til Trondheim og andre 
fagmiljø i regionen. 

 Uavhengig av løsning bør NTNU og de nasjonale universitetene fortsatt 
beholde friheten ved å ha kontroll over bygningsmasse og eiendom. 

 Studenttinget stiller seg kritiske til at SAKS-prosessen er preget av 
konkurranse og taktikk i såpass stor grad. Studenttinget mener den nasjonale 
og lokale diskusjonen i større grad bør dreies mot kvalitet i utdanning og 
forskning 

 Studenttinget vil vurdere saken på nytt når Stortingsmeldingen om struktur i 
høyere utdanning er ferdig.  

 

STi – sak 43/14  Oppnevning av representanter til Skikkethetsnemnda 

(Kl. 20:15)  Antall stemmeberettigede under saken 19. 
Jone Trovåg orienterte om saken 

Kandidater: 

 Madeleine Lorås (Kun som vara) 
 Jarle Møller 
 Camilla Rikardsen Solheim 
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Valgt ved akklamasjon. 

Vedtak: 

 «Jarle Møller og Camilla Rikardsen Solheim innstilles som 
studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for 2015. Madeleine Lorås 
innstilles som vararepresentant» 

STi – sak 42/14  Oppnevning av representanter til Læringsmiljøutvalget 

(Kl. 20:23)  Antall stemmeberettigede under saken 19. 
Jone Trovåg orienterte med saken 

Kandidater: 

 Anne Helene Bakken 
 Eivind Rindal (kun til sommeren) 
 
Det ble åpnet for spørsmål. 
 
Valgt ved akklamasjon 

Vedtak: 

 «Anne Helene Bakken og Eivind Rindal oppnevnes som 
studentrepresentanter til LMU» 

STi – sak 53/14  Endring av stillingsinstruksen til FUL 

(17:18)  Antall stemmeberettigede under saken 18 
Madeleine Lorås orienterte om saken 

Votering: 

 Akklamasjon 

Vedtak: 

Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for 
Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene (FUL) 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i FUL. 
Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det velges en ny representant 
hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for lektorutdanningene som 
består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning (IME, NT, SVT og HF) og 
PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter . De 
fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. 
Det skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både 
lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 
 
Arbeidsoppgaver: 
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 Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL. Her skal 
representantene 
ivareta interessene til alle studenter tilknyttet et lektorprogram. 

 Være et talerør mellom studentene og FUL. 
 Delta på Studenttingsmøter, utdanningsutvalgets- og NTNU-styrets formøter, 

der det er relevante saker for lektorutdanningene på sakslisten. 
 Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for 

Lærerutdanning og programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet 
de ulike lektorprogrammene. 

 Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene. 
 Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen. 
 Forberede og avholde allmøter 

STi – sak 54/14  Oppnevning av studentrepresentant til FUL 

Kl. 18:00  Antall stemmeberettigede under saken 18 
Jone Trovåg orienterte om saken 
 

Kandidater: 

Stein Olav Romslo 

Votering: 

Akklamasjon 

Vedtak: 

«Stein Olav Romslo ble valgt inn som studentrepresentant i FUL for perioden 
01.01.2015 til 31.12.2015» 

STi – sak 55/14  Oppnevning av studentrepresentant til FUS 

Kl. 17:30  Antall stemmeberettigede under saken 18 
Jone Trovåg orienterte om saken 

Kandidater: 

Kim Allgot 

Votering: 

Akklamasjon 
 

Vedtak: 

«Kim Allgot ble valgt inn som studentrepresentant i FUS for perioden 
01.01.2015 til 31.12.2015» 
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STi – sak 56/14  Oppnevning av studentrepresentanter til Den Sentrale 
Klagenemnd 

Kl. 18:30  Antall stemmeberettigede under saken: 18 

Kandidater fast: 

Knut Figenschou 
Anne Finstad 

 
Kandidatene fikk presentere seg selv 
Det ble åpnet for spørsmål 

Votering 

Kandidat Stemmer Valgt 

Anne Finstad 9 Ja 

Knut Figenschou 8 Nei 

Blanke stemmer 2  

Kandidater vara:   

 Knut Figenschou 

Votering 

 Akklamasjon 

Vedtak: 

 «Anne Finstad og Knut Figenschou ble valgt som henholdsvis fast 
representant og vararepresentant til klagenemnda for perioden 
01.01.2015 til 31.12.2015» 

STi – sak 51/14  Valg av leder og nestleder til Fadderutvalget Dragvoll 

Kl. 17:52  Antall stemmeberettigede under saken: 18 
Jone Trovåg orienterte om saken 

Kandidater leder: 

Viktor Grande Røssnes 
 
Kandidaten fikk presentere seg selv 
Det ble åpnet for debatt 

Votering: 

 Akklamasjon 

Kandidater nestleder: 

Åslaug Bjerke 
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Votering: 

 Akklamasjon 

Vedtak: 

 «Viktor Grande Røssnes og Åslaug Bjerke ble valgt som 
henholdsvis leder og nestleder av fadderutvalget Dragvoll» 

STi – sak 52/14  Nordens beste studieby 

Kl. 18:10  Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Jone Trovåg orienterte om saken 
 
Det ble åpnet for debatt 

Forslag 

Forslag 1 fra Jone Trovåg: 
 Studenttinget NTNU ønsker å påpeke at et velfungerende og aktivt 

studiebysamarbeid er avgjørende for Trondheims utvikling som 
studie- og kunnskapsby.  Studenttinget ønsker å være en pådriver 
for at NTNU bidrar aktivt inn i organisasjonen og prioriterer arbeidet 
høyt. 

 
Forslag 2 fra Eivind Rindal: 
 Studenttingets ledelse følger saken videre og prioriterer nødvendige 

resurser slik at “nordens beste studieby” bidrar til å gjøre Trondheim 
til den beste studiebyen. 

Votering: 

Forslag 1 
 For  Enstemmig 
 Mot  ingen 
 Avholdende ingen 
 
Forslag 2 
 For  18 
 Mot  1 
 Avholdende 0 
 
Helheten 
 Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

 Studenttinget stiller seg bak samarbeidsavtalen mellom partene i 
Nordens beste studieby 

 Studenttinget støtter opprettelsen av organet med arbeidstittel 
«Nordens beste studieby» 
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 Studenttinget NTNU ønsker å påpeke at et velfungerende og aktivt 
studiebysamarbeid er avgjørende for Trondheims utvikling som studie- 
og kunnskapsby.  Studenttinget ønsker å være en pådriver for at NTNU 
bidrar aktivt inn i organisasjonen og prioriterer arbeidet høyt. 

 Studenttingets ledelse følger saken videre og prioriterer nødvendige 
resurser slik at «nordens beste studieby» bidrar til å gjøre Trondheim til 
den beste studiebyen. 

STi – sak 50/14  Veien videre til utlandet på 1-2-3 

Kl. 18:20  Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Ellen Helstad orienterte om saken 
 
Det ble åpnet for debatt 

Votering 

 Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Studenttinget 

 STi-ledelsen skal årlig ha en gjennomgang av tiltakene som blir vedtatt i 
samarbeid med Internasjonal seksjon og AU.  

 Hvert andre år skal STi vurdere tiltakene som blir vedtatt og hvorvidt de 
fungerer.  

Studenten skal  

 I samarbeid med instituttet finne emner ved de(t) aktuelle universitet som kan 
erstatte obligatoriske emner på NTNU og få de godkjent. 

 Melde inn eventuelle endringer underveis i utenlandsoppholdet til veileder ved 
instituttet.  

Hvert institutt 

 Er ansvarlig for å ha en veileder med god faglig kompetanse som er ansvarlig 
for å bistå studenten før utveksling.  

 Skal ha et tilstrekkelig antall samarbeidsavtaler som gir en faglig garanti for at 
emnene blir godkjent.  

 Ha en oversikt over anbefalte universiteter tilpasset instituttets fagfelt og 
størrelse.  
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Veilederen på hvert institutt 

 Skal i samarbeid med fagansvarlige/professorer godkjenne fagplanen før 
studenten drar på utveksling, og skal ha kunnskap om hvilke emner som 
tidligere har blitt godkjent.  

 Skal bistå studenten når det kommer til faglige spørsmål knyttet til 
utvekslingsprosessen. 

Internasjonal seksjon  

 Skal bistå studenter med praktisk informasjon og formaliteter som å skrive ut 
attester, søke stipend, finne bosted og lignende. 

 Har ansvar for å gi studieprogramledere/veiledere tilstrekkelig opplæring, slik 
at disse sitter på den kompetansen som kreves av de.  

 Har ansvar for at avtaledatabasen er oppdatert. 

 Skal jobbe aktivt for å utforme en mer helhetlig løsning for NTNUs studenter 
hvor man enkelt kan finne universiteter hvor det er god overlapp mellom 
fagene studenten skal ta og hva universitetene tilbyr. 

STi – sak 46/14  Studenttingets reglement 

18:29   Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Jone Trovåg orienterte om saken 
Studenttingets reglement kan kun endres ved 2/3 flertall på to etterfølgende STi-
møter. Dette er 1. gangs behandling. 
 
Det ble åpnet for debatt 

Forslag: 

 
Forslag 1: 

 L 62 

Endre "utdanningsansvarlig nestleder" til "fag- og forskningpolitisk nestleder". 
 

Votering: 

Linje/forslag Type 
endring 

For Mot Vedtatt 

Forslag 1 Endring Enstemmig  Ja 

89 Endring Enstemmig  Ja 

92-93 Strykning Enstemmig  Ja 

146 Strykning Enstemmig  Ja 

152-153 Tillegg Enstemmig  Ja 

182 Tillegg Enstemmig  Ja 

209-210 Tillegg Enstemmig  Ja 



22 
 

 
 
 
 

22.08.2017  
 

Tilatelse til redaksjonelle 
endringer 

Enstemmig  Ja 

 

Vedtak: 

Reglement For S tudent t inget  NTNU  
 

Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 

Siste endring av reglementet ble gjort den 20.11.14 

§ 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 2/3flertall :Mer enn 2/3 av de tilstedeværende representantene stemmer for 

Absolutt 2/3flertall :Mer enn 2/3 av representantene må stemme for 

 

STi-medlemmer :De 25 representantene som sitter rundt bordet og har stemmerett 

STi-ledelse  :Leder, fag- og forskningspolitisk nestleder og organisatorisk nestleder 

§1  Myndighet og oppgaver 

§ 1.1 Myndighet 

Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet 

for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens 

styre.1 

§ 1.2 Oppgaver 

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

viktige for studentene ved NTNU. 

 

Studenttinget NTNU er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og 

fremmer studentene på NTNU sin sak i disse fora. 

 

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

være representert. Studenttinget NTNU er innstillende organ der Rektor velger 

studentrepresentanter. 

                                            
 
 
 
 
1 Lov om universiteter og høyskoler (2005-08-01) § 4.1 
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§ 2 Sammensetning  

§ 2.1  Valgkretser 

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget NTNU, og alle valgkretser skal ha 

minst en representant.  

 

STi består av 25 medlemmer. I tillegg til den ene representanten alle valgkretser er sikret 

fordeles representantene ved å dividere studenttallet ved hvert fakultet på ett gitt delingstall. 

Deretter rundes resultatet opp til nærmeste heltall. Det delingstallet som brukes, er det tallet 

som totalt gir 25 representanter. Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet 

hentes ut 20.september inneværende semester. 

§ 2.2 Valgmåte og valgperiode 

STis representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets. 

Valgperioden følger kalenderåret. 

§ 2.3 Utfyllende retningslinjer 

Studenttinget NTNU vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til 

Studenttinget NTNU i valgreglement. 

§ 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 

STis 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 NTNU er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. 

§ 3.4  Stemmerett 

STis 25 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i alle saker. 

§ 3.5 Tale- og forslagsrett  

Alle har talerett på STis møter. 

Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på STis møter. 

§ 3.6 Vedtak 

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. 
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§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 

STi-medlemmer, STi-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 STis medlemmer som har møterett på lukkede møter. Leder, 

nestledere, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke 

Studenttinget NTNU aktivt fjerner den. Studenttinget NTNU 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:  

o Alle Studentrådene ved fakultetene 

o Velferdstinget 

o Studentparlamentet HiST 

o Studentrådet DMMH 

o NSO 

o DION 

o Alle styrer, råd og utvalg STi velger/innstiller til 

§ 4  Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4.1  Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  

AU utgjør STis daglige ledelse, og representerer Studenttinget NTNU mellom STis møter. AU 

innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget NTNU, AUs innstilling blir 

lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere 

vedtak i Studenttinget NTNU og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett 

fulltallig Studentting. 

§ 4.2  Sammensetning av arbeidsutvalget 

AU består av Leder, Fag- og forskningsansvarlig nestleder, Organisatorisk nestleder og tre 

AU-medlemmer, disse tre blir valgt blant medlemmene av Studenttinget NTNU. 

§ 4.3  Arbeidsutvalgets funksjonstid 

AUs medlemmer har en funksjonstid på 1 år fra 1.1 til 31.12. AU velges på konstituerende 

møte. Leder fungerer til ny leder er valgt. 

§ 4.4  Stillingsinstruks 

AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i 

denne vedtas av Studenttinget NTNU. 

§ 4.5  Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet i STis arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 

§ 4.6  Observatører  

Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet. 
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§ 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 STi-medlemmene 

krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på følgende måte: 

 1. prioritet: 1/1 stemme 

 2. prioritet: 1/2 stemme 

 3. 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 

§ 5.4.1 Funksjonstid 

Valg av representanter til AU skjer på konstituerende møte og AU-medlemmene velges for ett 

kalenderår om gangen. 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 

Dersom Leder, Fag- og forskningsansvarlig nestleder, Organisatorisk nestleder eller 

medlemmer av arbeidsutvalget 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 

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

leder og nestledere av Studenttinget NTNU. 

§ 6.2  Andre 

Studenttinget NTNU 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 STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 

§ 7.2 Oppgaver 

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 

retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

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

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

forespørsel fra Sti, AU, Leder eller møteleder. 

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

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

§ 8  Utfyllende retningslinjer 

§ 8.1  Forretningsorden 

Studenttinget NTNU vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen 

av Studenttingets møter. 

§ 8.2  Økonomireglement 

Studenttinget NTNU vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske 

driften. 

§ 8.3  Valgreglement 

Studenttinget NTNU vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av 

valg til Studenttinget NTNU. 

§ 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. 
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§ 9 Endring av reglementet 

§ 9.1  Ikrafttredelse 

Endringer i reglementet skal vedtas med 2/3 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 NTNU vedtas med 2/3 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 47/14  Valgreglement 

19:04   Antall stemmeberettigede under saken: 18 
Jone Trovåg orienterte om saken 
 
Uttalelse fra KK om regler for endring av regelverk 
 
Votering på KKs uttalelse: 
 Enstemmig vedtatt 

Forslag: 

Forslag 1: Eivind Rindal SVT 
Linje 85-87 Endre siste setning til: om et medlem av Studenttinget i løpet av 
valgperioden fratrer sin stilling skal dette varsles arbeidsutvalget skriftlig, 
fratredelsen er gyldig fra au har mottatt henvendelsen om ikke annet er 
spesifisert. 

 
Forslag 2: Maria Honerød SVT 

§ 8 Endring: 
Suppleringsvalg til STi avholdes i valgkretsene og organiseres av 
studentrådene i samsvar med egen avtale. 

 
Forsalg 3: Øistein Søvik 
 §10: Beholde linje 113-115, stryke kun linje 117-119 

Votering: 

Det kreves absolutt flertall for å endre valgreglementet. Det vil si minst 13 
stemmer for. 

Linje/forslag Type endring For Mot Vedtatt 
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55 Strykning Flertall  Ja 

60 Tillegg Flertall  Ja 

61-62 Strykning Flertall  Ja 

74-75 Tillegg Flertall  Ja 

84 Endring Flertall  Ja 

Forslag 1 Endring Flertall  Ja 

Forslag 2 Endring Flertall  Ja 

101-105 Strykning 14 3 Ja 

107-110 Ny §9 Flertall  Ja 

113-115 Strykning 0 Enstemmig Nei 

117-119 Strykning 12 6 Nei 

121 Endring Flertall  Ja 

123-124 Strykning 11 7 Nei 

56-57 og 81 Fjernes Flertall  Ja 

 

Vedtak: 

Valgreglement for Studenttinget NTNU 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU 25.10.96 
Siste endringer i valgreglementet ble gjort 20.11.2014 

§ 1 Reglementets virkeområde 

Dette reglement gjelder ved valg til Studenttinget NTNU. 
Reglementet er underlagt «Reglementet for Studenttinget NTNU». 

§ 2 Valgstyret 

Det skal opprettes ett valgstyre som skal administrere valget og forberedelsene til 
dette. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til STi. 

§ 3 Dato for avholdelse av valg 

Valg til STi avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og avsluttes senest 15.11. 

§ 4 Stemmerett 

Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets de er 
registrert. Den enkelte student kan kun ha stemmerett ved én valgkrets. 
 
Studentene må selv kontrollere manntallet for å finne ut hvilken valgkrets de tilhører. 
 
Doktorgradsstudenter som ikke har stemmerett som tilsatt (jfr. Valgreglement for 
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, §8) har stemmerett til STi. 
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§ 5 Innmelding av kandidater 

Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til Valgstyret innen den fristen Valgstyret 
har satt. 
 
Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke reserverer 
seg mot dette. Kandidater som bare melder seg som varakandidater vil ikke føres 
opp som ordinære kandidater. 

§ 6 Plikt til å fungere i verv 

Student som stiller til valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele 
valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. Om et medlem av Studenttinget i 
løpet av valgperioden fratrer sin stilling skal dette varsles arbeidsutvalget skriftlig, 
fratredelsen er gyldig fra au har mottatt henvendelsen om ikke annet er spesifisert. 

§ 7 Varamedlemmer 

Ved valg til STi velges 3 varamedlemmer mer enn det ordinære antallet medlemmer 
fra hver valgkrets. 
Varamedlemmene velges ved egen stemmeseddel. 
Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge. 

§ 8 Suppleringsvalg 

Suppleringsvalg til STi avholdes i valgkretsene og organiseres av studentrådene i 
samsvar med egen avtale. 

§ 9 Stemmelikhet 

Ved stemmelikhet mellom kandidater vinner den med flest førstestemmer.  
Hvis antall førstestemmer er likt, vinner den med flest andrestemmer osv.  
Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 10 Klage 

Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. 
Klagen må være fremsatt skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet 
av valget er gjort kjent. 
 
Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor 
dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjør kan påklages 
etter reglene i foregående ledd. 
 
Hvis valgstyret blir oppmerksom på at at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig 
betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt 
valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.  
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Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved det ugyldige valg som 
lovlig valgt. 
 
Valgstyrets avgjørelser i ankesaker skal foreligge skriftlig. Avgjørelsen kan ankes til 
universitetets klagenemd. 
 

STi – sak 48/14  Økonomireglement 

19:43   Antall stemmeberettigede under saken 19 
Jone Trovåg orienterte om saken 

Votering: 

Linje/forslag Type endring For Mot Vedtatt 

166 Endring Flertall  Ja 

179-180 Endring Flertall  Ja 

184-185 Endring Flertall  Ja 

231-233 Endring Flertall  Ja 

238 Endring Flertall  Ja 

245 Endring Flertall  Ja 

248 Endring Flertall  Ja 

273 Endring Flertall  Ja 

Vedtak: 

Økonomireglement for Studenttinget NTNU 
Vedtatt på STi-møte  22.05.97 

Sist endret på møte 20.11.2014 

 

0 Innledning 
0.1 Mål 
0.2 Informasjon 
0.3 Endringer 
0.4 Gyldighet 

 
1 Organisasjonens økonomi 

1.1 Definisjoner/forkortelser 
1.2 Ansvarsforhold 

 
2 Regnskapsførsel 

2.1 Regnskapsførsel 
2.1.1 Regnskapsår 
2.1.2 Valg av revisor 
2.1.3 Fullmakter 
2.1.4 Ansettelser 
2.1.5 Tilsetting og lønning av ekstrahjelp 
2.1.6 Lønning av tillitsvalgte og ansatte 
2.1.7 Utbetalinger 
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2.1.8 Reisekostnader 
2.1.9 Utgifter til mat 
2.1.10 Bestilling av biletter over konto 

2.2 Driftsmidler 
2.3 Budsjett 

2.3.1 Budsjett Studenttinget NTNU 
2.4 Regnskap 

2.4.1 Regnskap Studenttinget NTNU 
2.5 Økonomirutiner 

2.5.1 Regskapsrapporter 
2.5.2 Økonomireglement Studenttinget NTNU 
2.5.3 Kontoplan 
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0 Innledning 
 
0.1 Mål 
Holde Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte orientert om de til enhver tid gjeldende 
økonomirutiner. 
 
0.2 Informasjon 
Alle nyvalgte AU-medlemmer og nytilsatte konsulenter skal bli informert om disse reglene og 
underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i personalarkivet.  
 
Når nytt AU tiltrer tas økonomirutinene opp som sak i løpet av januar. 
 
0.3 Endringer 
Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall.  
 
0.4 Gyldighet 
Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU».  
 
Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den 22.05.97. 
 
 
1 Om organisasjonens økonomi 
 
1.1 Definisjoner/forkortelser 
STi: Studenttinget NTNU 
AU: Studenttinget NTNUs arbeidsutvalg 
KK Studenttinget NTNUs kontrollkomite 
Kons: Studenttinget NTNUs konsulent 
 
1.2 Ansvarsforhold 
STi: Vedtak med økonomiske konsekvenser for organisasjonen skal vise til hvordan kostnadene 

skal dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. Dersom vedtak gjort av Studenttinget NTNU strider 
mot Studenttinget NTNUs budsjett, går budsjettet foran. 

 
KK: Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. KK skal se til at økonomiske disposisjoner 
er i samsvar med lovlige vedtak i organisasjonen. KK skal ha tilsendt regnskapsrapporter som blir lagt 
frem for AU. 
 
Revisor: Den som skal se til at regnskapet er ført i samsvar med eksterne lover og forskrifter, og at 
plikter overfor det  offentlige blir fulgt. Revisor ser også til at regnskapet blir ført i samsvar med 
god regnskapsskikk. Revisor gir  innstilling om regnskapet.  
 
AU: AU gir innspill til budsettsøknad og blir orientert via månedsrapporter i forhold til den 

økonomiske situasjonen. AU disponerer STis midler etter retningslinjer (budsjett). AU-vedtak 
som har økonomiske konsekvenser skal ha med henvisning til hvordan dette kan dekkes inn 
innenfor gjeldene budsjett. AU har ansvaret for å se til at vedtak som er gjort i organet blir fulgt 
opp.  

 
Leder: Økonomiansvarlig i AU. Leder har det overordnede ansvar for å holde de økonomiske 

disposisjoner innenfor vedtak fattet av Studenttinget NTNU.  
 Leder har også ansvaret for sikre at alle bilag i regnskapet blir anvist og godkjenne alle 

fakturaene for utbetaling. 
 
Konsulent: Konsulent kan ikke på egen hånd binde organisasjonen på noen måte uten etter 
særskilt fullmakt fra AU.  

Konsulent er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. Etter bilagene er 
ansvist sørger konsulent for at regningene blir betalt. 
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Konsulent er ansvarlig for å lage utbetalingsanvisninger. Konsulent skal foreta 
budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende lovgivning og legge frem 
regnskapsrapporter for AU. Konsulent skal revidere halvårsbudsjett innen utgangen av juli.  

 Konsulent kan gjøre innkjøp til daglig drift. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Regnskapsførsel 
 
2.1 Regnskapsførsel 
 
2.1.1 Regnskapsår 
Regnskapet følger kalenderåret. 
 
2.1.2 Valg av revisor 
AU velger revisor. 
 
2.1.3 Fullmakter:  
Leder: Har fullmakt til å godkjenne fakturaer/regninger for utbetaling sammen med konsulent. 
 
Kons.: Konsulent har etter fullmakt rett til å bestille varer eller tjenester på Studenttinget NTNUs 
vegne som angår den  ordinære driften. Dersom denne tilvisningsretten skal endres eller midlertidig 
overføres til noen annen i AU, skal dette gjøres i egne vedtak. Konsulent som har fullmakt til å foreta 
disposisjoner på vegne av  Studenttinget NTNU, kan ikke overføre denne retten uten vedtak i AU. 
 
Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av konsulentene til Studenttinget NTNU. 
 
 
2.1.4 Tilsetting og lønning av personalhjelp:  
Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i AU. 
 
Vernepliktskontakt ansettes etter vedtak i AU. Datadrifter ansettes i samråd med Velferdstinget og 
studentrådene. 
 
Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt jfr. Arbeidsmiljøloven. 
Arbeidsoppgavene skal også defineres gjennom en stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den 
tilsatte og arbeidsgiver. 
 
 
2.1.5 Lønning av tillitsvalgte og ansatte:  
Lønn og honorar utbetales etter NTNUs lønnsutbetalingsperioder, dvs den 12 i måneden for fastlønn 
og den 20 i måndeden for honorar. 
Ansatte: 
 
Konsulent: Studenttinget NTNU har ansatt to konsulent i til sammen 160% stilling.  
  Konsulent lønnes i henhold til egen arbeidsavtale gjennom NTNU. 
 
Tillitsvalgte: 
 
Leder/fag- og forskningspolitisk nestleder/ organisatorisk nestleder: 
  Vervet er en heltidsstilling og lønnen fastsettes av NTNU. Det utbetales feriepenger. 
  Lønn utbetales for 11 måneder.  
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AU medlemmer:  
Vervet godtgjøres tilsvarende 25 % av lønnstrinn til ledelsen. 
Honorar utbetales for de månedene vedkommende sitter aktivt i vervet og maks 10 
måneder. 

 
2.1.7 Utbetalinger:  
Innkjøp og andre disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for Studenttinget NTNU må 
være hjemlet i vedtak gjort av Studenttinget NTNU eller AU. Dette er enten en fullmakt til konsulent, et 
spesifikt vedtak om å foreta en slik disposisjon eller som en del av et større hele.  
 
Konsulent har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med leder. 
 
 
2.1.8 Reisekostnader:  
Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. 
 
Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste reisemåte. Eventuelt 
andre reisemåter må godkjennes av leder. 
 
Dette gjelder for: AU, konsulent og de studenter som sendes på Studenttinget NTNUs regning. 
 
Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. 
 
Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig bilag forelegges 
konsulent. 
 
 
2.1.9 Utgifter til mat:  
Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for AU/konsulent eller andre som reiser på Studenttinget 
NTNU sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80% av Statens satser uten at det trenger å foreligge 
kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat med 100% av Statens innenlandske satser, 
uten at det trenger å foreligge kvittering. 
 
Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet, men bare der 
dette allerede ikke er dekket i selve arrangementet 
 
På arrangementer i Studenttinget NTNU eller Arbeidsutvalgets regi hvor det er felles bespisning på 
restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil kr. 450.- pr. person. Det er AU som i 
hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt utgiftene skal dekkes av Studenttinget NTNU. Utgifter til 
alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av Studenttinget NTNU.  
 
Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU utgifter til mat for 
AU/konsulent med inntil kr. 150,- pr. gang pr. person. Utgifter dekkes mot kvittering, og gis ikke som 
diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter som AU har besluttet å delta på samt perioder med 
særlig stort arbeidspress hvor leder har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig. 
 
2.1.10 Reiser 
Som en hovedregel skal reiser i forbindelse med Studenttinget NTNU bookes gjennom konsulent, og 
reiser i forbindelse med NSO skal bookes gjennom Travellink. 
 
Ved reiser som skal dekkes av Studenttinget NTNU, skal kvitteringer returneres til Studenttinget NTNU 
innen tre uker etter reisens slutt sammen med utfylt reiseregning. Dersom dette ikke returneres innen 
fristen må vedkommende dekke utgiftene sine selv. 
 
Som hovedregel gis det det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om det kan gis. 
 
2.2 Driftsmidler 
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NTNU: Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til Styret ved NTNU på lik linje som fakultetene.  
 
 Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under budsjettbehandlingen. 
«Bevilgningen skal  nyttes til den daglige driften av Studenttinget NTNU, som lønnsutgifter, 
kontorutgifter, møteutgifter o.l.». 
 
 
 
2.3 Budsjett 
 
 
2.3.1 Budsjett Studenttinget NTNU 
Budsjettet utarbeides av Leder og AU i samarbied med konsulent . Budsjettet legges frem som 
orienteringssak for  Studenttinget NTNU når driftsmidlene er mottatt, og ses i sammenheng med 
arbeid kommende år. 
 
Inntektsposter:  
 Overføringer fra NTNU 
 Andre overføringer 
 
Utgiftsposter:  
 Personalkostnader 
 Andre driftskostnader 
 
Søknad om driftsmidler som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års regnskap med 
justering i forhold til planlagt aktivitet. Det kan også sendes søknad om ekstraordinære midler. 
 
 
2.4 Regnskap 
 
2.4.1 Regnskap STi 
Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sin konsulent etter anvisninger fra Studenttinget NTNU. 
Regnskapsfører legger frem økonomirapporter for AU etter forespørsel. 
 
 
 
 
 
2.5 Økonomirutiner 
 
2.5.1 Regnskapsrapporter 
For at AU skal klare å følge med i hva som skjer på økonomisiden i organisasjonen, settes det opp 
regnskapsrapporter hver måned. Konsulent tar disse opp med leder. 
 
2.5.2 Økonomirutiner Studenttinget NTNU 
 
Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger:  
Konsulent: Bilagene påføres kontonummer og tekst. 
  Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller 
enkeltvedtak. 
  Utbetalingsanvisninger signeres av både leder og konsulent. 
  
Leder: Har ansvaret for å godkjenne alle fakturaer/utbetalingsanvisninger i regnskapet før 
utbetaling. 
 
Nestledere 
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 Signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av leder. 
 
2.5.3 Kontoplan 
Det er utarbeidet en felles kontoplan for Studenttinget NTNU og studentrådene ved NTNU. 

 

STi – sak 49/14  Stillingsinstrukser 

(19:56)  Antall stemmeberettigede under saken: 17 
Jone Trovåg orienterte om saken 
 
Debatt om instruksene hver for seg 

Forslag: 

 Redaksjonell endring av nummereringen 
 
Forslag 1: Eivind Rindal (SVT) 
Endre endring til sitte i arbeidsutvalget LMU sammen med læringsmiljøansvarlig. 
 
Forslag 2: Maria Honerød (SVT) 
 Stryke punktet på 345-346. 
 
Forslag 3: Maria Honerød (SVT) 
 Legge til et punkt: 
 “Avklare med AU hvilke møter de representerer studenttinget i” 
 
Votering: 

Linje/forslag Type endring For Mot Vedtatt 

Linje 53 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 78 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 81-82 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 86 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 126 Tillegg Flertall  Ja 

Forslag 1 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 128 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 135-136 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 137-138 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 140-141 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 144 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 144 Strykning Flertall  Ja 

Linje 155-156 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 161 Endring Flertall  Ja 

Linje 174-175 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 189 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 194 Endring Flertall  Ja 

Linje 203-204 Strykning Flertall  Ja 

Linje 205 Strykning Flertall  Ja 
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Linje 208 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 221 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 223 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 225 Strykning Flertall  Ja 

Linje 227 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 230-231 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 234-235 Endring Flertall  Ja 

Linje 237 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 244 Strykning 13  Ja 

Linje 245 Endring Flertall  Ja 

Linje 246 Strykning Flertall  Ja 

Linje 248-249 Strykning Flertall  Ja 

Linje 250-251 Endring Flertall  Ja 

Linje 261-263 Endring Flertall  Ja 

Linje 267-268 Strykning Flertall  Ja 

Linje 274 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 284-285 Endring Flertall  Ja 

Linje 292 Strykning Flertall  Ja 

Linje 294-295 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 296-297 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 299-300 Endring Flertall  Ja 

Linje 307-308 Endring Flertall  Ja 

Linje 309-310 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 312-314 Endring Flertall  Ja 

Linje 316 Endring Flertall  Ja 

Linje 318-321 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 326-327 Endring Flertall  Ja 

Linje 334-335 Endring Flertall  Ja 

Linje 336-338 Endring Flertall  Ja 

Forslag 2 Strykning 11 5 Ja 

Forslag 3 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 347-348 Tillegg Flertall  Ja 

Linje 349-351 Tillegg Flertall  Ja 

Redaksjonelle endringer i AU Flertall  Ja 

Helheten med endringer Flertall  Ja 

 
  

Vedtak: 

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 
Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 

Sist endret 20.11.2014 
Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og 
er NTNU-studentenes øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer 
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og ivaretar studentenes interesser ovenfor rektoratet ved NTNU, Norsk 
Studentorganisasjon (NSO) og andre aktuelle fora. 

 
Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. For at 
Studenttinget skal være relevant har alle medlemmer et ansvar for å fremme saker, 
diskutere saker med medstudenter og være aktive i offentlige debattfora.  
Arbeidsutvalget (AU) består av tre (3) studenter på heltid, og tre (3) studenter på 
deltid. Ledelsen består av leder, organisatorisk nestleder og fag- og forskningspolitisk 
nestleder. AU har som oppgave å representere STi mellom møtene. AU innstiller i alle 
vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres innstilling blir lagt til grunn ved 
votering på STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom 
tidligere vedtak i STi og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett 
fulltallig Studentting. Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke 
stemmerett. Styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi eller AU.  
Alle medlemmer av AU skal skrive under på en arbeidskontrakt. 

Arbeidsutvalget 

AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for 
ledelsen ved NTNU, administrasjonen, studentene, NSO og media.  
Arbeidsutvalget skal, hvis det ikke er gyldig grunn til fritak: 

 Delta på alle STi-møter 

 Delta på alle AU-møter 

 Delta på oppstartsseminaret i januar/februar og motivasjonsseminaret i 

august/september 

 Delta på overlappshelgen i januar med nytt arbeidsutvalg 

 Delta på overlappshelgen i august med de nye styrerepresentantene 

 Delta på immatrikuleringen av de nye studentene i august 

 Delta under valgukene 

 Sammen med styrerepresentantene sørge for representasjon på møter i 

studentrådene ved NTNU 

Media 

Som Studenttingets representant er leder den som skal skape god kontakt med 
media, og sørge for at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, 
kommunen, fylkeskommunen og på nasjonalt nivå. Leder skal allikevel oppfordre og 
legge til rette for at Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå i media med sine 
kampsaker. Ledelsen skal ikke, og AU bør unngå å opptre som privatpersoner i 
media, med mindre annet er avklart med ledelsen. Styrerepresentantene oppfordres 
til å ha en ryddighet i media og ikke uttale seg på vegne av STi uten at dette er 
avklart med leder. 

Ledelsen og styrerepresentantene 

Personer valgt til ledelsen i STi skal klargjøre hvilke verv de har og være åpen om 
dette. Verv som ikke komprimiterer med rollen de har i STi er å anse som 
uproblematiske, men bør gjøres kjent for STi 
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Generelt 

Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til 
Studenttinget er fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra 
stillingsinstruksen, men Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av 
oppgavefordelingen må dette vedtas av Studenttinget. AU velger personlig vara 
internt i AU på verv de innehar i kraft av sin stilling. 

Studenttingets medlemmer 

 har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året 

 har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi 

 har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og 

forme debatten 

 har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom 

 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer 

 skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 

Leder 

1.1 Representasjon 

Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant, både i 
interne og eksterne organer. Leder har det overordnede ansvaret for 
Studenttinget, og skal derfor: 

2.1.1 Generelt 

 vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant 

STis medlemmer 

 til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene 

ved NTNU 

 til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i 

studentdemokratiet 

 til enhver tid ha oversikt over STis politikk 

2.1.2 NTNU 

 møte i dekanmøtene 

 følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk sammen med nestlederne 

 følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne reglement og 

forskrifter sammen med nestlederne 

 sitte i AU-LMU 

 være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 

 delta på møter med studiesjef og NTNUs ledelse 

 ha jevnlige møter med leder av DION 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid ved NTNU sammen med fag- og 

forskningspolitisk nestleder 
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 følge opp organisatorisk politikk ved NTNU sammen med organisatorisk 

nestleder 

 påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir ivaretatt av de respektive 

AU-medlemmene 

 sørge for at styremedlemmene involveres i det politiske og organisatoriske 

arbeidet på kontoret 

 ha ansvar for at saker fra arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til 

dette utvalget blir fulgt opp 

2.1.3 Lokalt 

 sammen med orgnaisatorisk nestleder være Studenttingets kontakt opp mot 

Velferdstinget og Studentparlamentet HiST 

 være Studenttingets kontakt mot det resterende studentdemokratiet i 

Trondheim 

 sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd 

 ha ansvar for oppfølging av kommunens arbeid med helhetlig by- og 

campusutvikling 

2.1.4 Nasjonalt 

 være leder for medlemslaget i NSO 

 knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale 

organisasjoner 

 til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av 

interesse nasjonalt 

2.1.5 Økonomi- og personalansvar 

 ha ansvaret for at økonomien er i henhold til økonomireglementet 

 ha personalansvar for konsulentene, AU-medlemmene og valgte i 

Studenttinget 

 gjennomføre medarbeidersamtaler med AU-medlemmene, styremedlemmene 

og konsulentene 

 følge opp og legge til rette for utvikling av kompetanse av AU-medlemmene 

2.1.6 Planlegging og rapportering 

 ha ansvaret for langsiktig planlegging og rapportering 

 ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting 

 i samråd med konsulent ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 

 ha arbeidsgiveransvar for, og daglig oppfølging av, styrerepresentantenen i 

den del av tiden de arbeider for STi 
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Organisatorisk nestleder 

3.1 Organisasjon 

Organisatorisk nestleder har det organisatoriske og administrative ansvaret 
i Studenttinget, og skal derfor: 

3.1.1 Studentdemokratiet 

 følge opp og koordinere arbeidet i studentdemokratiet ved NTNU, særlig 

studentrådene 

 arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant 

studentrepresentantene på fakultets- og instituttnivå, for å sikre informasjons- 

og kompetanseflyt 

 sammen med leder være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget og 

Studentparlamentet HiST 

3.1.2 Studenttinget 

 være leder av Studenttingets valgstyre, og organisere Studenttingsvalg og 

styrevalg 

 koordinere arbeidet internt i arbeidsutvalget 

 være den daglige kontakten mellom Studenttinget og arbeidsutvalget 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs organisatoriske politikk 

3.1.3 NTNU 

 representere Studenttinget i utvalg som tar for seg organisatoriske og 

administrative endringer ved institusjonen 

 sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNUs organisasjon, 

gradsforvaltning, reglement og forskrifter 

 delta på møter med studiedirektøren  

3.1.4 Informasjonsarbeid 

 Ha ansvar for Studenttingets informasjonsarbeid 

 koordinere ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeid 

 holde Studenttinget orientert om aktuelle saker i media gjennom sosiale 

medier 

 utarbeide infomateriell  

 gjøre innholdsmessige oppdateringer på sosiale medier og hjemmesider 

 ha ansvar for blesting av valg til råd, verv og utvalg som Studenttinget 

innstiller til 

3.1.5 Stedfortreder og ansvar 

 hvis leder ikke er i stand til å utføre sitt virke over lenger tid, ha ansvaret for at 

leders plikter blir fordelt og ivaretatt. Dette skal gjøres i samarbeid med resten 

av AU.  Studenttinget skal informeres om hvordan ansvarsfordelingen blir 
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 være leders stedfortreder 

 ved leders eller fag- og forskningspolitisk nestleders fravær være vara i 

dekanmøtene 

 være leders vara i Trondheim Studentråd og i Dialogforum for helhetlig by- og 

campusutvikling 

 være leders stedfortreder i velferdssaker og kontakten til Velferdstinget 

Fag- og forskningspolitisk nestleder 

Utdanningspolitisk 

Fag- og forskningspolitisk nestleder har det fag- og forskningspolitiske 
ansvaret i Studenttinget, og skal derfor: 

4.1 Studentdemokratiet 

 arrangere formøter for Utdanningsutvalgets møter 

 bidra sterkt til Studenttingets fag- og forskningspolitikk  

4.1.2 NTNU 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk 

 følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ 

 følge opp sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og 

sørge for at de blir behandlet på rett instans 

 delta på dekanmøtene 

 delta på møter i Utdanningsutvalget 

 følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 

 delta på møter med studiesjefen 

4.1.3 Nasjonalt 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid og implementering av relevante reformer 

som skjer ved andre universiteter og i nasjonale organisasjoner 

 ha kontakt med andre studentorganer i saker som omhandler fag- og 

forskningspolitiske saker 

4.1.4 Internasjonalt 

 skal i samarbeid med internasjonalt ansvarlig i AU, vite hvilken internasjonal 

politikk som påvirker norsk utdanningspolitikk 

 følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og 

internasjonale utdanningsfora 

 delta på relevante internasjonale møter 

 delta på Nordteks årlige konferanse 

 delta på studentmøter i Nordic Five Tech-samarbeidet 
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AU-medlemmene på deltid 

5.1 Generelt 

AU-medlemmene har ansvaret for 
 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover 

o ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område 

o skal selv skrive minst en (1) sak i funksjonsperioden 

o skal selv komme med forslag til saker 

o å holde politikken på sitt område oppdatert 

 å skrive et utfyllende erfaringsdokument på slutten av sin funksjonstid 

 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene 

 å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene 

sitter i 

AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder: 
 Internasjonalt ansvarlig 

 Læringsmiljøansvarlig 

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 

Studenttinget skal informeres om hvem av AU-medlemmene som har ansvar for 
hvilke områder. 
Det er forventet at AU-medlemmene har en arbeidsbelastning tilsavarende 
stillingsprosenten og er til stede på Studenttingskontoret. Dette er for å vise 
tilstedeværelse og å sikre god kontakt med ledelsen, men også for å lettere få 
hjelp og innspill fra andre i studentdemokratiet. AUs medlemmer kan også 
arbeide med andre prosjekter og interesseområder, så lenge dette er avklart med 
ledelsen. 

5.2 Internasjonalt ansvarlig 

Internasjonalt ansvarlig skal fronte Studenttingets internasjonal politikk utad, og 
skal derfor: 

5.2.1 Lokalt 

 delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling 

 sitte i styret i ISU-Trondheim 

 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale 

studentgrupper av interesse 

 holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med 

leder for internasjonal seksjon 

 ha ansvaret for årlig gjennomgang av listen over tiltak i STi-sak 40/12 

”Veien videre på 1-2-3” 

5.2.2 Nasjonalt 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger 

 ha kontakt med internasjonal komité i NSO 
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 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår 

internasjonal studentpolitikk 

5.3 Læringsmiljøansvarlig 

Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS 
utad, og skal derfor: 

5.3.1 Lokalt 

 følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU 

 sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 

 følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU 

 følge opp problemene som kommer frem av undersøkelser som angår 

læringsmiljøet 

 i samarbeid med likestillings- og inkluderingsansvarlig følge opp 

problemene som kommer frem av studentenes helse- og 

trivselsundersøkelse 

5.3.2 Nasjonalt 

 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår 

læringsmiljø 

5.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 

Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på 
likestilling og inkludering utad, og skal derfor: 

5.4.1 Lokalt 

 sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité 

 sitte som studentrepresentant i Tilretteleggingsforum  

 følge opp problemene som omhandler likestilling og inkludering 

 i samarbeid med læringsmiljøansvarlig følge opp problemene som kommer 

frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

5.4.2 Nasjonalt 

 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår likestilling 

og inkludering 

Styrerepresentantene 

Styrerepresentantene jobber 2/3 for Studenttinget. De er ikke bundet av 
Studenttingets politikk i styret. Studenttinget (STi) stiller lønnsmidler til 
disposisjon slik at styrerepresentantene har mulighet til å sitte på heltid. 
Dette gjør at STi forventer at deler av styrerepresentantenes tid brukes for 
STi, så lenge dette ikke kommer i konflikt med vervet som 
styrerepresentant. I dette legges at de er med å drifte STi i daglige 
oppgaver. De skal derfor gjennom stillingsprosenten i Studenttinget: 

 være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU 
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 være medlemmer av Studenttingets valgstyre 

 være med å arrangere seminarer, og ha egen bolk for 

fakultetstillitstillitsvalgte (FTV) 

 skrive minst en (1) egen politisk sak for Studenttinget i semesteret 

 bistå ledelsen i saksskriving og innhente bakgrunnsinformasjon ved behov 

 skrive valgsaker og organisatoriske saker for Studenttinget 

 ha ansvar for tavler og skjermer som Studenttinget disponerer 

 arrangere kampanjer i samarbeid med organisatorisk nestleder 

 bistå administrativt ved behov 

 ha god og jevnlig kontakt med de fakultetstillitsvalgte 

 ha ansvar sammen med en i ledelsen for at Studenttingets ledelse eller 

styrerepresentantene er tilstede på studentrådsmøtene så langt dette er 

mulig holde studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i 

styret 

 holde studentdemokratiet oppdatert på hva som skjer i styrene ved andre 

universiteter 

 arbeide for positiv oppmerksomhet om NTNU som universitet - nasjonalt 

og internasjonalt  

 delta på AUs møter med tale og forslagsrett 

 ikke uttale seg på vegne av Studenttinget 

 avklare arbeidsfordeling mellom arbeidsutvalget til Studenttinget og 

styrerepresentantene ved begynnelsen av hvert semester 

 sørge for en tilstrekkelig erfaringsoverføring til etterfølgende 

styrerepresentanter, herunder følger det at det skal skrives og klargjøres et 

grundig erfaringsoverføringsdokument 

 

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 
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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. 


