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Utdrag fra STi-referat over vedtak og utførelser. 
 

 
STi-møte 01/97 (03.02) 

 
«UU»-sak 1/97 Valg av Leder 
Per Kristian Norddal ble foreslått  som leder. Ingen andre ble fremmet. Han presenterte seg for forsamlingen, og det ble 
deretter anledning til å stille spørsmål. 
  
Per Kristian Norddal ble valgt som leder for UU ved akklamasjon. Ingen stemte imot. 
 
Vedtak: Per Kristian Norddal ble valgt til leder for UU i valgperioden 01.01.97 til 31.12.97. 
 
  

«UU»-sak 2/97 Valg av Nestleder 
 
Kari Skogstad ble foreslått som Nestleder. Ingen andre kandidater ble fremmet. Hun presenterte seg selv for forsamlingen, 
og det ble deretter gitt anledning til å komme med spørsmål. 
 
Kari Skogstad ble valgt som nestleder ved akklamasjon. Ingen stemte imot. 
 
Vedtak: Kari Skogstad ble valgt som Nestleder for UU i valgperioden 01.01.97 til 31.12.97. 
 

«UU»-sak 3/97 Valg av 3 medlemmer til Arbeidsutvalg 
 
Møteleder orienterte. 
 
Kandidater som ble foreslått: Hilde Bøhn 
 Nina R. Kristoffersen 
 Odd Morten Hansen 
 Winifred Patricia Loum Ajok 
   
 
Nina R. Kristoffersen og Hilde Bøhn ønsket ikke selv å stille til valg. 
 
Patrik Pedersen kom med en oppfordring om at frie studenter burde stille til valg. Etter denne oppfordringen ble det vedtatt 
5 minutters pause. 
   
 
Etter pausen ble følgende kandidater foreslått :  Anders Finstad  
  Ingvild Overmo 
  Marianne Skår 
 
Tilsammen 5 kandidater ble notert foreslått som medlemmer til arbeidsutvalget. 
 
Etter en kort presentasjon åpnet møteleder for spørsmål. 
 
Frode Lilledahl presenterte stemmeresultatene. 22 stemmer avgitt. 1,93 av stemmene var blanke. 
 
Kandidatene fikk følgende antall av stemmene: 
 
Ingvild Overmo   8,67 
Odd Morten Hansen  8,53 
Marianne Skår  7,33  
Winifred Patricia Loum Ajok  3.8 
Anders Finstad  3.47 
 
Vedtak: Ingvild Overmoe, Odd Morten Hansen og Marianne Skår ble valgt til medlemmer av        
Arbeidsutvalget i valgperioden 01.01.97-31.12.97. 
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«UU»-sak 4/97 Valg til «Velferdstinget» 
 
Følgende kandidater ble foreslått som representanter til Velferdstinget: 
 
Bjarne Solberg 
Endre Jo Reite 
Erlend Berg 
Frank Robertsen 
Gunnar Selleg 
Janike Einerkjær 
Patrik Pedersen 
Pavel Sebastian Erlandsen 
Ståle Olsen 
Susanne Pettersen 
Tiril J. G. Thompsen 
Vidar Fjelde 
 
Nina Kristoffersen og Hilde Bøhn foreslått, men ønsket ikke selv å stille til valg. 
 
12 foreslåtte kandidater ble notert.  

Møteleder ga hver av de tilsdedeværende kandidatene anledning til en kort presentasjon. 

Det ble deretter åpnet for en kort spørsmålsrunde.  

 

Susanne Pettersen fikk minst stemmer, men på grunn av kvoteringsregelen ble Susanne Pettersen valgt inn på bekostning 

av Vidar Fjelde (0,582 stemmer).  

 
Vedtak: Bjarne Solberg    0,903 
 Endre Jo Reite    4,693 
  Erlend Berg     3,355 
  Frank Robertsen    4,058 
 Gunnar Selleg 1,956  
  Janike Einerkjær     2,555 
 Patrik Pedersen 9,343 
  Pavel Sebastian Erlandsen    1,143 
  Ståle Olsen      3,546 
  Susanne Pettersen     0,510 
  Tiril J. G. Thompsen     6,184 
 

ble valgt som representanter i Velferdstinget for valgperioden 01.01.97-31.12.97. 
 
Møteleder foreslo at valg av vara ble utsatt til møte 4.12.96 på grunn av manglende oppmøte av kandidater. Ingen 
innvendinger til dette notert. 
 
UU-sak 05/97: Forretningsorden. 
 Vedtak: «Forretningsorden ble vedtatt med endringer, og tråtte i kraft umiddelbart.» 
 
UU-sak 06/97: Møteplan. 
 Vedtak: «Møteplan ble godkjent uten endringer» 
 
UU-sak 07/97: Fastsettelse av lønn/honorar. 
 Vedtak: «Enstemmig vedtatt med endringsforslag» 
 
UU-sak 08/97: Fastsettelse av navn på organet. 
 Vedtak: «Studenttinget NTNU er det nye navnet på organet» 
 
UU-sak 10/97: Varaordning til Velferdstinget. 
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 Vedtak: «Ved valg av vararepresentanter til Velferdstinget skal ordningen med listevara  brukes. «UU» 
skal    velge 11 representanter til Velferdstinget. Dersom noen av NTNU´s faste representanter i VT  
   trekker seg, vil øverste vararepresentant rykke opp til fast plass.» 
 
UU-sak 11/97: Valg til Velferdstinget. 
 Vedtak: «Hans Petter Fjæreide ble enstemming valgt inn i VT» 
 
 Vedtak: «Studenttinget NTNU gir AU fullmakt til å oppnevne eventuelle setterepresentanter til VT møtet  
  torsdag 6/2-97» 
 
UU-sak 12/97: Kontrollkomité. 
 Vedtak: «Godkjent uten endringer» 
 
UU-sak 13/97 Høringsuttalelse på prosjekt om damer og data 
Det kom inn 15 forslag til vedtak. 
Forslag 1: Ble fremmet av Henrik Malvik 
 «Stryke fra «vi vil heller se på det prinsipielle i saken» i avsnitt 4 til og med   
 avsnitt 8» 
Forslag 2: Ble fremmet av Kristian Tanum 
 «Beholde de 3 første avsnittet, endre 4 avsnitt til «Universitetsutvalget vil på   
 grunn av det faktum at dette er en sak som i hovedsak angår siv.ing-studentene   
 ikke uttale oss om detaljene i prosjektet. Vi oppfordrer Kollegiet til å vektlegge   
 SiU´s høringsuttalelse.»» 
Forslag 3: Ble fremmet av Anne Marit Holene 
 Tillegg til Kristian Tanums siste setning: «UU ønsker en dialog med    
 universitetsledelsen om prinsipper for forsvarlig saksbehandling som sikrer at   
 studentenes stemme i fremtiden blir hørt.» 
Forslag 4: Ble fremmet av Line Arild Sjo 
 Tillegg til 3.avsnitt etter siste linje: «En så viktig og prinsipiell sak krever en mer   
 forsvarlig behandling, og burde vært bedre dokumentert.» 
Forslag 5: Ble fremmet av Ingvild Overmo 
 Foreslår at en del av første setning i 4 avsnitt strykes: «og det faktum at dette er   
 en sak som i hovedsak berører sivilingeniør studentene» 
Forslag 6: Ble fremmet av Hilde Bøhn og Nina Ruth Kristoffersen 
 Foreslår at de 5 siste avsnittene strykes og at følgende føyes inn: UU ser det som   
 viktig å presisere at det må arbedes tettere ned på grunnskole/videregående nivå   
 for å øke rekrutteringen til realfag. Men vi mener det må igangsettes strakstiltak   
 for å øke jenteandelen ved datateknikk. Dette innbefatter kjønnskvotering. Vi   
 støtter derfor forslaget om oppretting av et prøveprosjekt ved linjen for    
 datateknikk ved NTNU, hvor det vil bli tatt opp inntil 30 jenter i tillegg til det   
 ordinære opptaket på 110 studenter. 
Forslag 7: Ble fremmet av Ingvild Overmo 
 Stryk  6. avsnitt etter første setning og erstatt med: «Studenttinget NTNU er   
 delt i synet på om kvotering er et egnet virkemiddel for å nå de målene man setter  
 seg.» 
Forslag 8: Ble fremmet av Ingvild Overmo 
 Erstatte 1 setning i 7.avsnitt med: «Ved å innføre kvotering ønsker Studenttinget   
 NTNU å påpeke at fokuseringen på rekrutteringsarbeidet ikke må     
 forsvinne.» 
Forslag 9: Ble fremmet av Ingvild Overmo 
 Erstatte følgende i 2. setning i 7. avsnitt  «framfor å iverksette brannslukking   
 innen enkeltfag/emner» erstattes med «og sette inn tiltak allerede i videregående   
 skole». 
Forslag 10: Ble fremmet av Erlend Berg 
 Føye til på slutten av 7. avsnitt: «Et eksempel på et slikt tiltak er å satse offensivt   
 på å rekruttere jenter til realfag i den videregående skolen. Studenttinget ved   
 NTNU ønsker dessuten å vise til tidligere innspill fra SallT vedrørende    
 rekruttering av jenter til studier med lav kvinneandel. 
Forslag 11: Ble fremmet av Erlend Berg 
 Føye til på slutten av 7. avsnitt: «Studenttinget ved NTNU ønsker å åpne for   
 debatt rundt alternative tiltak som egne jenteklasser uten særskilt opptaksgrenser;   
 altså hvor jenter tas opp på lik linje med gutter, men får f.eks.     
 øvingsundervisning i egne grupper. 
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Forslag 12: Ble fremmet av Ingvild Overmo 
 8. avsnitt strykes og erstattes med: «Studenttinget ved NTNU ønsker å støtte   
 tilstrebelsene med å øke andelen av det underrepresenterte kjønn på fagretninger   
 der dette trengs. STi ønsker derfor å støtte prosjektet Damer og Data som et   
 prøveprosjekt. Vi forutsetter at prosjektet blir løpende evaluert og tett fulgt opp. 
Forslag 13: Ble fremmet av Per Kristian Norddal 
 «Studenttinget ved NTNU gir leder fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i   
 høringsuttalelsen om Damer og Data». 
Forslag 13: Ble fremmet av Endre Jo Reite 
 «Høringsuttalelsen omformes slik at forskjellen på øremerking og     
 kjønnskvotering kommer klart frem». 
Votering: 13 stemmer for heving av strek 
Forslag 15: Ble fremmet av Marianne Skår 
 Beholde 1 setning i 6. avsnitt og legge til: «Studenttinget ved NTNU mener at   
 kvotering er et godt egnet virkemiddel for å nå de målene man setter seg», og å   
 stryke avsnitt 7 og 8. 
Det var ikke kommet inn noen endringsforslag på avsnitt 1 og 2, så de ble stående urørt. 
Forslag 1: Fremmet av Henrik Malvik 
Votering: 4 stemmer for, 11 stemmer imot og 6 avholdende 
Vedtak: Forslag avvist 
Forslag 2: Fremmet av Kristian Tanum 
Votering: 9 stemmer for, 11 stemmer imot og 1 avholdende 
Vedtak: Forslaget avvist 
Forslag 3: Fremmet av Anne Marit Holene ble trukket 
Forslag 4: Fremmet av Line Arild Sjo 
Votering: 18 stemmer for, 0 stemmer imot og 3 avholdende 
Vedtak: Tillegg til 3.avsnitt etter siste linje: «En så viktig og prinsipiell sak krever en mer  
 forsvarlig behandling, og burde vært bedre dokumentert.» 
Forslag 5: Fremmet av Ingvild Overmo 
Votering: 8 stemmer for , 10 stemmer og 3 avholdende 
Vedtak: Forslaget avvist 
Forslag 6: Fremmet av Hilde Bøhn og Nina Ruth Kristoffersen 
Votering: 7 stemmer for, 14 stemmer imot  
Vedtak: Forslaget avvist 
Forslag 7: Fremmet av Ingvild Overmo 
Votering: 7 stemmer for, 12 stemmer imot og 2 avholdende 
Vedtak: Forslaget avvist 
Forslag 15: Fremmet av Marianne Skår 
Votering: 7 stemmer for, 13 stemmer imot og 1 avholdende 
Vedtak: Forslag avvist 
 
Forslag 8: Fremmet av Ingvild Overmo 
Votering: 7 stemmer for, 13 stemmer imot og 1 avholdende 
Vedtak: Forslaget avvist 
Forslag 9: Fremmet av Ingvild Overmo 
Votering: 8 stemmer for, 8 stemmer imot og 5 avholdende 
Vedtak: Forslaget avvist 
Forslag 10: Fremmet av Erlend Berg 
Votering: 10 stemmer for, 3 stemmer imot og 8 avholdende 
Vedtak: Føye til på slutten av 7. avsnitt: «Et eksempel på et slikt tiltak er å satst offensivt  
 på å rekrutere jenter til realfag i den videregående skolen. Studenttinget NTNU ønsker 
dessuten å  vise til tidligere innspill fra SallT vedrørende    
 rekruttering av jenter til studier med lav kvinneandel. 
Forslag 11: Fremmet av Erlend Berg 
Votering: 4 stemmer for, 8 stemmer imot og 9 avholdende 
Vedtak: Forslaget avvist 
Forslag 12: Fremmet av Ingvild Overmo 
Votering: 7 stemmer for, 14 stemmer imot 
Vedtak: Forslaget avvist 
Forslag 13: Fremmet av Per Kristian Norddal 
Votering: 21 stemmer for 
Vedtak: «Studenttinget ved NTNU gir leder fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i  
 høringsuttalelsen om Damer og Data». 
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Forslag 14: Fremmet av Endre Jo Reite 
Votering: 4 stemmer for, 7 stemmer imot og 10 avholdende 
Vedtak: Forslaget avvist 
Helheten av høringen med de endringer som er vedtatt 
Votering: 12 stemmer for, 7 stemmer imot og 2 avholdende 
Vedtak: Høringuttalelsen ble vedtatt med de endringer som ble vedtatt på møtet 
 
 
UU-sak 14/97 Nedsettelse av ad.hoc. grupper 
Det ble fremmet et forslag fra Per Kristian Norddal om at AU får fullmakt til å supplere ad.hoc.  gruppene. 
Votering: Enstemmig vedtatt (20 stemmer) 
Vedtak: AU har fullmakt til å supplere de 3 ad.hoc. gruppene 
 
 
               
 

STi-møte 02/97 (13.02) 
 
UU-sak 11/97  Valg til Velferdstinget 
 Vedtak: «Jørgen Stensvoll enstemmig innstilt som vara til Velferdstinget» 
 
 Vedtak: «AU i Studenttinget NTNU gis fullmakt til å utnevne vararepresentanter til Velferdstinget for   
  perioden 1/1 - 31/12 1997» 
 
STi-sak 13/97 Valg til Kontrollkomité 
 Vedtak: «Gunhild Rui ble valgt som leder i Kontrollkomitéen. Frode Lilledahl og Ståle Olsen ble valgt   
  inn til Kontrollkomitéen ved akklamasjon» 
 
STi/sak 14/97 Valg til Sentralt Budsjettutvalg ved NTNU 
 Vedtak: «AU får fullmakt til å innstille vara til Sentralt Budsjettutvalg ved NTNU» 
 
STi/sak 15/97 Budsjett 1997 
 Vedtak: «Saksbehandlers forslag ble enstemmig innstilt» 
               
 

STi-møte 03/97 (27.02) 
 
STi-sak 20/97 Idrettsbygget 
 Vedtak: «STi gikk enstemmig inn for saksbehandlers forslag til vedtak» 
 
 
STi-sak 16/97 Samarbeidsavtale mellom STi og SU-siv.ing 
 Vedtak: «STi gikk inn for AU´s forslag til vedtak» 
 
STi-sak 19/97 Suppleringsvalg 
 Vedtak: «STi gikk inn for saksbehandlers forslag til vedtak» 
 
STi-sak 21/97 Valg til valgstyre 
 Vedtak: «Thor Are Helge, Kristel Helland-Hansen og Tor Åge Vårum ble valgt inn til  Valgstyre ved   
  akklamasjon» 
 
STi-sak 09/97 Suppleringsvalg AU 
 Vedtak: «Winifred Patricia Loum Ajok ble valgt inn i AU ved akklamasjon» 
 
STi-sak 23/97 Informasjonsstrategi 
 Vedtak: «Enstemmig innstilt på saksbehandlers forslag» 
 
               
 

STi-møte 04/97 (06.03) 
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STi-sak 24/97 Reglementsendring 
  
Vedtak:  «Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets de   
 er registrert. Den enkelte student kan kun ha stemmerett ved en valgkrets.» 
 
Vedtak: «Ved suppleringsvalget til HF-fakultetet våren 1997 brukes manntallsliste for våren  1997.» 
 
Vedtak: «Ved valg til STi velges 3 varamedlemmer mer enn det ordinære antallet medlemmer fra hver  
 valgkrets. Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge.» 
   
               
 

STi-møte 05/97 (13.03) 
 
STi-sak 25/97  Utnevning til Det Sentrale Klagenemd ved NTNU 
Vedtak:.  «STi gikk enstemmig inn for utsette saken til neste STi-møte» 
   
         

  
 

STi-møte 06/97 (03.04) 
 
STi-sak 25/97  Utnevning til Den Sentrale Klagenemd 
 
 Kandidater: Elin Fredriksen 
  Knut Rist 
 
 Vara kandidater:Hans Kristian Sundt 
  Odd Harald Kvammen 
  
 Votering: Kandidatene ble valgt ved akklamasjon 
 
 
 
STi-sak 27/97  Utnevning til Programstyret for Fellesemnet 
 Kandidater: Patrik Pedersen 
  Mona Døvik 
  Håvard Ravn Ottesen 
 Votering: Kandidatene ble valgt ved akklamasjon 
 
 
STi-sak 28/97  Endring av Forretningsorden 
Vedtak: «Referat fra MSU, SU-APB, SU-Cand.scient, SU-HSV, SU-Siv.ing og Velferdstinget» 
 
 
STi-sak 30/97  Godkjenning av regnskap SallT-96 
Vedtak: «Studenttinget NTNU godkjenner nøkkeltallene i vedlagt regnskap forutsatt ingen større endringer 
etter  godkjennelse av revisor» 
 
 
STi-sak 23/97  Informasjonsstrategi 
Hovedmål i informasjonsstrategien blir da lydende: 
«Studenttinget (STi) skal jobbe for at studenter og ansatte tilknyttet NTNU skal få bedre kjennskap til STi, og aktuelle 
saker det jobbes med. Dette for å øke kunnskap om, og engasjement for studentdemokratiet, særlig blant studentene.» 
 
Delmålene i informasjonsstrategien blir da lydende: 
• STi skal jobbe for å bedre kontakten med studentpolitiske organ, administrasjonen ved NTNU og NSU. 
• STi skal ha faste rutiner for å gjøre informasjon lett tilgjengelig for studenter og andre interesserte. 
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• STi skal gjøre sakene vi jobber med kjent, for å engasjere studentene å komme med innspill. 
• STi skal legge forholdene til rette slik at det blir lettere for alle studentene å komme med innspill til hvordan STi 

jobber, og hvilke saker vi bør ta opp. 
• STi skal jobbe for å øke rekrutteringen til studentdemokratiet. 
 
 
               
  

STi-møte 07/97 (28.04) 
 
STi-sak 32/97 Fellesemnet 
Nestleder orienterte om saken. 
Programstyret for Fellesemnet vil gjerne at STi skal komme med innspill angående eksamensform. 
 
Det kom inn 2 nye forslag til vedtak i tillegg til de som ble utlevert. 
 
 Forslag 8: Fremmet av Marit Stranden og Erlend Berg. 
  «Fellesemnet igangsettes høsten 97 for siv.ing studenter, og våren 98 for de frie  
 studentene» 
 
 Forslag 9: Fremmet av Marianne Skår. 
  «Skriftlig eksamen i modul 1 og (individuell) hjemme eksamen i modul 2» 
 
Først ble det stemt over opprettholdelsen av forslagene. 
Forslag 1, 2, 3, 7 og 9 ble opprettholdt, mens forslag 4, 5 og 6 ble strøket. 
Møteleder redgjorde for stemme sekvensen. 
Deretter ble det gått til votering over forslag 3 mot forslag 2. 
 Votering: 12 stemmer for, 9 stemmer mot og 1 avholdende. 
 Vedtak: «Skriftlig eksamen i begge moduler, samt at prosjektarbeidet i Modul 2 teller  
  X% av karakteren i Modul 2.» 
  
Deretter ble det gått til votering over obligatoriske seminar mot ikke obligatoriske seminar. 
 Votering: 4 stemmer for, 17 stemmer mot og 1 avholdende. 
 Vedtak: «STi er ikke for obligatoriske seminar» 
 
Til slutt ble det gått til votering over forslag 8. 
 Votering: 17 stemmer for, 1 stemme mot og 4 avholdende. 
 Vedtak: «Fellesemnet igangsettes høsten 97 for siv.ing studenter, og våren 98 for de frie  
 studentene» 
 
 
STi-sak 23/97 Informasjonsstrategi 
Odd Morten Hansen orienterte angående saken. 
Det ble oppfordret til å ta med Zenter under media, eller så kom det inn 1 tilleggsforslag som ble fremmet av Erlend Berg. 
 
Forslag 1: tillegg under nest siste punkt til vedtak: «AU skal jevnlig utarbeide informasjonsskriv om  
 aktiviteter i STi/Kollegiet. Skrivene deles ut til STi representantene på STi-møtene, slik at  
 disse kan henge dem opp på fakultetsvise tavler» 
 
Votering: Enstemmig vedtatt 
Vedtak: «AU skal jevnlig utarbeide informasjonsskriv om aktiviteter i STi/Kollegie. Skrivene deles ut 
 til STi representantene på STi-møtene, slik at disse kan henge dem opp på fakultetsvise tavler» 
 
Det ble gått til votering over dokumentet. 
 
Votering: Godkjent ved akklamasjon 
Vedtak: «STi godkjente informasjonsstrategien med de endringer som ble vedtatt på møtet» 
 
  
 
STi-sak 31/97 Studentutveksling 
Winifred Patricia Ajok Loum redgjorde for saken. 
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Votering: Godkjent ved akklamasjon 
Vedtak:  «Dokumentet godkjent uten endringer» 
 
              

  
STi-møte 08/97 (22.05) 

 
STi-sak 34/97 Økonomireglement 
Det kom inn 1 tilleggsforslag til vedtak. 
Forslag 1: Fremmet av Ove Rekstad. 
 Tillegg under pkt. 2.1.8. «Sekretær gies passasjer tillegg tilsvarende offentlige satser. For AU-
 medlemmer gies ikke passasjer tillegg. Det gies ikke refundsjon av faktiske utgifter.»   
Votering: 5 stemmer for, 10 stemmer mot og 3 avholdende 
 Forslaget falt 
Det ble gått til votering over dokumentet. 
Votering: 17 stemmer for og 1 avholdende 
Vedtak: «STi godkjente økonomireglementet uten endringer» 
 
 
STi-sak 35/97 Valgordning til Kollegiet og Kollegierådet 
Nestleder redgjorde for saken. 
Votering: 15 stemmer for og 3 avholdende 
Vedtak: «Studenttinget NTNU går inn for at det avholdes urnevalg når det skal velges   
 studentrepresentanter til Kollegiet. Ved valg av studentrepresentanter til Kollegierådet skal  
 Studenttinget NTNU være valgforsamling.» 
 
 
STi-sak 36/97 Evaluering av Senerordningen 
Leder redgjorde for saken. 
Det kom inn 2 forslag til vedtak. 
Forslag 1: Fremmet av Marianne Berge Skår. 
 Erstatte AU sitt forslag med: «STi foreslår at det opprettes en egen administrativ enhet i  
 tilknytning til tverrfaglige prosjekter og senter. Senter for Kvinneforskning, senter for  
 Teknologi og Samfunn og senter for Miljø og Utvikling knyttes opp imot denne» 
 
Forslag 2: Fremmet av Odd Morten Hansen. 
 Tillegg til AU sitt forslag: «Det bør opprettes en sentral pott med midler for å stimulere til  
 tverrfaglig samarbeid» 
 
Det ble gått til votering over forslag 1: 
Votering: 7 stemmer for,  9 stemmer imot og 2 avholdende 
 Forslaget falt. 
 
 
Det ble gått til votering over forslag 2. 
Votering: 8 stemmer for, 6 stemmer imot og 4 avholdende  
Vedtak:  «Det bør opprettes en sentral pott med midler for å stimulere til tverrfaglig samarbeid» 
 
Det ble gått til votering over helheten. 
Votering: 10 stemmer for, 4 stemmer imot og 4 avholdende 
Vedtak: «Senter for kvinneforskning, Senter for teknologi og samfunn og Senter for miljø og utvikling 
 bør organiseres innen rammene av fakultetene / instituttene ved NTNU. Vitenskapelig  
 personale ved sentrene må overføres til de fakultet og institutt hvor de naturlig hører hjemme. 
   
 NTNU må sørge for at det blir lettere å samarbeide om prosjekter på tvers av fakulteter og  
 institutter.  
 
 Det bør opprettes en sentral pott med midler for å stimulere til tverrfaglig samarbeid.» 
 
 
STi-sak 37/97 Rekrutteringsarbeidet ved NTNU 
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Nestleder redgjorde for saken. 
Det kom inn 12 forslag til vedtak. 
 
Forslag 1: Fremmet av Nina R. Kristoffersen. 
 Stryke hele det siste avsnittet under innledning. 
 
Forslag 2: Fremmet av Erlend Berg og Ove Rekstad. 
 Stryke hele første avsnitt under målgrupper. 
 
Forslag 3: Fremmet av Nina R. Kristoffersen 
 Bytte om avsnittene under målgrupper slik at det blir: 
 
   Primærmålgruppen for det generelle rekrutteringsarbeidet er elever og rådgivere i den 
videregående    skolen.  For rekrutteringen til profesjonsstudiene er også elever og rådgivere i 
ungdomsskolen en    primærmålgruppe. Bakgrunnen for dette er at det er viktig å informere om de 
særkrav disse     studiene setter utover generell studiekompetanse på et tidlig tidspunkt. 
 
   En del av studentene ved NTNU rekrutteres fra de regionale høgskolene. Dersom NTNU har  
   attraktive og anerkjente fagmiljøer, vil rekrutteringen fra høgskolesektoren gå mer av seg selv.  
   For å sikre seg studenter fra høgskolene bør NTNU konsentrere seg om å vise hvilke 
studietilbud    en har ved universitetet. 
 
   NTNU har et nasjonalt ansvar for å forvalte siv.ing.-graden, noe som også må gjenspeiles i det  
   rekrutteringsarbeidet som gjøres. Dette er også nevnt i Strategisk plan for studentrekruttering  
   1996/97, men det er ikke gjennomført i praksis. På landsbasis bør NTNU hovedsakelig fokusere  
  på studietilbudene NTNU gir innen teknologi og naturvitenskap. Når det gjelder det    
  rekrutteringsarbeidet som drives i regionen er det viktig at NTNU presenterer hele studietilbudet  
   som gis ved universitetet. 
 
   I tillegg til det arbeidet som gjøres for å sikre rekrutteringen de nærmeste årene, er det viktig at  
   NTNU, som et teknisk-naturvitenskapelig universitet, bidrar aktivt til å bedre    
   rekrutteringsgrunnlaget til teknologi- og realfagsstudiene i Norge. Dette kan gjøres ved å bedre  
   undervisningen innen realfagene i skoleverket. Målgruppen for denne typen arbeid er lærere i  
   grunn- og videregående skoler. 
 
Forslag 4:  Fremmet av Erlend Berg og Ove Rekstad. 
   Under målsetninger skal det etter siste setning i første avsnitt skal det stå: «NTNU har et  
   nasjonalt ansvar for å forvalte siv.ing-graden, noe som også gjenspeiles i det 
rekrutteringsarbeidet    som gjøres.» 
   
Forslag 5:  Fremmet av Erlend Berg og Ove Rekstad. 
   Mellom første og andre avsnitt under målsetninger: «Rekrutteringsarbeidet til samfunns- 
   vitenskapelige, humanistiske og kunstfaglige utdanninger ved universitetet må intensiveres. Det  
  er viktig at disse miljøene får utvikle seg, og at de får god søkning til studieplassene. En må   
  motvirke den usynligjøring av disse miljøene som ligger i universitetets navn.» 
 
Forslag 6:  Fremmet av Nina R. Kristoffersen 
   Omrokkering av 2 og 3 avsnitt under målsetninger slik at det blir: 
   Ved en del av studiene på universitetet er det en overvekt av det ene kjønn. For å gjøre noe med  
   dette er det viktig at man også i rekrutteringsarbeidet legger vekt på å få en jevnere fordeling  
   mellom kjønnene i de enkelte studiemiljøene.  
 
   Det blir stadig færre som velger fordypning innen realfagene på videregående skoler. Dette  
   medfører at en får dårligere rekrutteringsgrunnlag til studiene innen teknologi og realfag. Et ledd 
i    prosessen for å skaffe seg godt kvalifiserte søkere til teknologi og realfagene, vil være å øke  
   interessen og kompetansen på realfagene i skoleverket. 
 
Forslag 7:  Fremmet av Mona K. Døvik 
   Tillegg til første avsnitt under tiltak: «Studenttinget NTNU håper at Studieavdelingen vil se  
   nærmere på en slik ordning, og trekke vekster på den erfaringen som finnes ved de enheter som  
   allerede praktiserer en slik ordning.» 
 
Forslag 8:  Fremmet av Kristian Tanum. 
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   Stryke 2, 3 og 4 setning i 2 avsnitt under tiltak og erstatte med: «Studenttinget NTNU mener at  
  NTNU må ha en brosjyre som presenterer alle studietilbudene ved universitetet. I tillegg bør   
  fakultetene oppfordres til å lage utdypende brosjyrer for sine fagområder.» 
 
Forslag 9:  Fremmet av Endre Jo Reite. 
   Stryke 4 setning i 2 avsnitt under tiltak. 
 
Forslag 10:  Fremmet av Erlend Berg og Ove Rekstad. 
   Stryke 8 og 9 avsnitt under tiltak og erstatte dem med: «Studenttinget NTNU mener at alle  
   studentmiljøene bør representeres når studentene sendes ut på skolebesøk. Spesielt viktig er det 
at    det nasjonale ansvaret for sivilingeniørutdanningen ivaretas, og at en fokuserer på å rekruttere  
   ikke-teknologiske studenter fra andre landsdeler. De ikke-teknologiske fagmiljøene må ikke  
   reduseres til en slags distrikshøyskole for Trondheims-regionen. Etter vår mening skal 
kvinnelige     studenter ha fortrinnsrett til å presentere studier som har lav jenteandel.» 
 
 
 
Forslag 11:  Fremmet av Marit Stranden og Anders G. Finstad. 
   Erstatte nest siste setning i avsnitt 11 under tiltak med: «NTNU bør satse på lærerutdanning  i  
   realfag.» 
Forslag 12:  Fremmet av Odd Morten Hansen. 
   Nytt avsnitt under avsnitt 11 under tiltak: «Studenttinget NTNU mener at NTNU bør gå inn for  
  at linjene gjenninnføres i den videregående skolen.» 
 
Møteleder satte strek og orienterte om hvordan voteringen ville skje. 
 
Forslag 1 ble satt opp mot forslaget til AU. 
 Votering: 5 stemmer for, 13 stemmer imot. 
   Forslaget falt 
 
Forslag 2 ble satt opp mot forslaget til AU. 
 Votering: 7 stemmer for, 9 stemmer imot og 2 avholdende. 
   Forslaget falt. 
 
Forslag 3 ble satt opp mot forslaget til AU. 
 Votering: 16 stemmer for, 1 stemmme imot og 1 avholdende. 
 Vedtak: Målgrupper 
   Primærmålgruppen for det generelle rekrutteringsarbeidet er elever og rådgivere i den 
videregående    skolen.  For rekrutteringen til profesjonsstudiene er også elever og rådgivere i 
ungdomsskolen en    primærmålgruppe. Bakgrunnen for dette er at det er viktig å informere om de 
særkrav disse     studiene setter utover generell studiekompetanse på et tidlig tidspunkt. 
 
   En del av studentene ved NTNU rekrutteres fra de regionale høgskolene. Dersom NTNU har  
   attraktive og anerkjente fagmiljøer, vil rekrutteringen fra høgskolesektoren gå mer av seg selv.  
   For å sikre seg studenter fra høgskolene bør NTNU konsentrere seg om å vise hvilke 
studietilbud    en har ved universitetet. 
 
   NTNU har et nasjonalt ansvar for å forvalte siv.ing.-graden, noe som også må gjenspeiles i det  
   rekrutteringsarbeidet som gjøres. Dette er også nevnt i Strategisk plan for studentrekruttering  
   1996/97, men det er ikke gjennomført i praksis. På landsbasis bør NTNU hovedsakelig fokusere  
  på studietilbudene NTNU gir innen teknologi og naturvitenskap. Når det gjelder det    
  rekrutteringsarbeidet som drives i regionen er det viktig at NTNU presenterer hele studietilbudet  
   som gis ved universitetet. 
 
   I tillegg til det arbeidet som gjøres for å sikre rekrutteringen de nærmeste årene, er det viktig at  
   NTNU, som et teknisk-naturvitenskapelig universitet, bidrar aktivt til å bedre    
   rekrutteringsgrunnlaget til teknologi- og realfagsstudiene i Norge. Dette kan gjøres ved å bedre  
   undervisningen innen realfagene i skoleverket. Målgruppen for denne typen arbeid er lærere i  
   grunn- og videregående skoler. 
 
Forslag 4 ble trukket. 
Forslag 5 ble satt opp mot forslaget til AU. 
 Votering: 11 stemmer for, 3 stemmer imot og 4 avholdende 
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 Vedtak: «Rekrutteringsarbeidet til samfunnsvitenskapelige, humanistiske og kunstfaglige utdanninger ved  
  universitetet må intensiveres. Det er viktig at disse miljøene får utvikle seg, og at de får god   
  søkning til studieplassene. En må  motvirke den usynligjøring av disse miljøene som ligger i   
  universitetets navn.» 
 
Forslag 6 ble satt opp mot forslaget til AU. 
 Votering: 9 stemmer for, 6 stemmer imot og 3 avholdende. 
 Vedtak: Ved en del av studiene på universitetet er det en overvekt av det ene kjønn. For å gjøre noe med   
  dette er det viktig at man også i rekrutteringsarbeidet legger vekt på å få en jevnere fordeling   
  mellom kjønnene i de enkelte studiemiljøene.  
 
   Det blir stadig færre som velger fordypning innen realfagene på videregående skoler. Dette  
   medfører at en får dårligere rekrutteringsgrunnlag til studiene innen teknologi og realfag. Et ledd 
i    prosessen for å skaffe seg godt kvalifiserte søkere til teknologi og realfagene, vil være å øke  
   interessen og kompetansen på realfagene i skoleverket. 
 
Etter denne avstemningen gikk Camilla Coldevin, slik at det kun ble 17 representanter med stemmerett på resten av møtet. 
 
Forslag 7 ble satt opp mot forslaget til AU. 
 Votering: 14 stemmer for, 1 stemme imot og 3 avholdende 
 Vedtak: «Studenttinget NTNU håper at Studieavdelingen vil se nærmere på en slik ordning, og trekke   
  vekster på den erfaringen som finnes ved de enheter som allerede praktiserer en slik ordning.» 
Forslag 8 ble satt opp mot forslaget til AU. 
 Votering: 13 stemmer for, 1 imot og 3 avholdende 
 Vedtak: «Studenttinget NTNU mener at NTNU må ha en brosjyre som presenterer alle studietilbudene ved  
  universitetet. I tillegg bør fakultetene oppfordres til å lage utdypende brosjyrer for sine    
  fagområder.» 
 
Forslag 9 ble satt opp mot forslag 8. 
 Votering: 4 stemmer for, 12 stemmer imot og 1 avholdende. 
   Forslaget falt. 
 
Forslag 10 ble satt opp mot forslaget til AU. 
 Votering: 10 stemmer for, 5 stemmer imot og 2 avholdende. 
 Vedtak: «Studenttinget NTNU mener at alle studentmiljøene bør representeres når studentene sendes ut på  
  skolebesøk. Spesielt viktig er det at det nasjonale ansvaret for sivilingeniørutdanningen ivaretas,   
 og at en fokuserer på å rekruttere ikke-teknologiske studenter fra andre landsdeler. De ikke-   
 teknologiske fagmiljøene må ikke  reduseres til en slags distrikshøyskole for Trondheims-   
 regionen. Etter vår mening skal kvinnelige studenter ha fortrinnsrett til å presentere studier som    
 har lav jenteandel.» 
 
Forslag 11 ble satt opp mot forslaget til AU. 
 Votering: 11 stemmer for, 5 stemmer imot og 2 avholdende 
 
 Vedtak: «NTNU bør satse på lærerutdanning  i realfag.» 
 
Det ble gått til votering over forslag 12. 
 Votering: 6 stemmer for og 11 stemmer imot. 
   Forslaget falt. 
 
Erlend Berg foreslo å heve strek. 
 Votering: 9 stemmer for og 8 stemmer imot. 
   Forslaget falt da det ikke fikk 2/3 flertall. 
 
Det ble gått til votering over helheten i dokumentet med de endringer som var vedtatt. 
 Votering: 15 stemmer for og 2 stemmer imot. 
 Vedtak: «Dokumentet ble vedtatt med de endringer som var gjort på møtet.» 
 
Dokumentet ble lydende slik: 
 
Innledning 
For NTNU er det viktig å få godt kvalifiserte søkere til studiene ved universitetet. For å sikre dette må 
rekrutteringsarbeidet drives effektivt og være en sterkt prioritert oppgave ved universitetet.  
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De siste årene har det vært en sviktende rekruttering innen realfagene. Dette gjør at man innen teknologi- og realfagene 
stadig får færre søkere. Dette er en problemstilling NTNU, med hovedprofil innen teknologi og naturvitenskap, må ta 
alvorlig. 
 
Ut fra dette bør rekrutteringsarbeidet til NTNU deles i to; en må for det første drive med generelt 
studentrekrutteringsarbeid til universitetet. Samtidig er det viktig at NTNU bidrar til å sette realfagene på dagsorden i 
skoleverket, slik at man i framtiden sikrer et godt rekrutteringsgrunnlag til teknologi- og realfagene. 
 
Målgrupper 
Primærmålgruppen for det generelle rekrutteringsarbeidet er elever og rådgivere i den videregående skolen. For 
rekrutteringen til profesjonsstudiene er også elever og rådgivere i ungdomsskolen en  primærmålgruppe. Bakgrunnen for 
dette er at det er viktig å informere om de særkrav disse studiene setter utover generell studiekompetanse på et tidlig 
tidspunkt. 
 
En del av studentene ved NTNU rekrutteres fra de regionale høgskolene. Dersom NTNU har attraktive og anerkjente 
fagmiljøer, vil rekrutteringen fra høgskolesektoren gå mer av seg selv. For å sikre seg studenter fra høgskolene bør NTNU 
konsentrere seg om å vise hvilke studietilbud en har ved universitetet. 
 
NTNU har et nasjonalt ansvar for å forvalte siv.ing.-graden, noe som også må gjenspeiles i det rekrutteringsarbeidet som 
gjøres. Dette er også nevnt i Strategisk plan for studentrekruttering 1996/97, men det er ikke gjennomført i praksis. På 
landsbasis bør NTNU hovedsakelig fokusere på studietilbudene NTNU gir innen teknologi og naturvitenskap. Når det 
gjelder det rekrutteringsarbeidet som drives i regionen er det viktig at NTNU presenterer hele studietilbudet som gis ved 
universitetet. 
 
I tillegg til det arbeidet som gjøres for å sikre rekrutteringen de nærmeste årene, er det viktig at NTNU, som et teknisk-
naturvitenskapelig universitet, bidrar aktivt til å bedre rekrutteringsgrunnlaget til teknologi- og realfagsstudiene i Norge. 
Dette kan gjøres ved å bedre undervisningen innen realfagene i skoleverket. Målgruppen for denne typen arbeid er lærere i 
grunn- og videregående skoler. 
 
Målsetninger 
Det overordnede målet for all rekrutteringsvirksomhet ved NTNU bør etter Studenttinget NTNUs mening være å sikre seg 
godt kvalifiserte studenter til universitetet. Det er viktig å fokusere på posisjonen som Norges ledende 
utdanningsinstitusjon innen teknologi og realfag. På denne måten kan en få fram hva som skiller oss fra de andre 
universitetene og høgskolene, og dermed hvorfor en framtidig student skal søke seg akkurat hit. 
 
Rekrutteringsarbeidet til samfunnsvitenskapelige, humanistiske og kunstfaglige utdanninger ved universitetet må 
intensiveres. Det er viktig at disse miljøene får utvikle seg, og at de får god søkning til studieplassene. En må motvirke den 
usynligjøring av disse miljøene som ligger i universitetets navn. 
 
Ved en del av studiene på universitetet er det en overvekt av det ene kjønn. For å gjøre noe med dette er det viktig at man 
også i rekrutteringsarbeidet legger vekt på å få en jevnere fordeling mellom kjønnene i de enkelte studiemiljøene.  
 
Det blir stadig færre som velger fordypning innen realfagene på videregående skoler. Dette medfører at en får dårligere 
rekrutteringsgrunnlag til studiene innen teknologi og realfag. Et ledd i prosessen for å skaffe seg godt kvalifiserte søkere til 
teknologi og realfagene, vil være å øke interessen og kompetansen på realfagene i skoleverket. 
 
Tiltak 
Studenttinget NTNU synes det er svært viktig at man i rekrutteringsarbeidet bruker studentene aktivt, slik at man får med 
studentperspektivet i arbeidet. Det er ikke så mange år siden studentene selv var søkere til universitetet, og dette gjør at 
studentene kan ha mange nyttige erfaringer og innfallsvinkler til rekrutteringsarbeidet. Det er foreslått å opprette egne 
stud.ass-stillinger innen rekruttering. Studenttinget NTNU håper at Studieavdelingen vil se nærmere på en slik ordning, og 
trekke vekster på den erfaringen som finnes ved de enheter som allerede praktiserer en slik ordning. 
 
Det er viktig at det informasjonsmaterialet som blir sendt ut er god og gir riktig informasjon om studietilbudene ved 
universitetet. Studenttinget NTNU mener at NTNU må ha en brosjyre som presenterer alle studietilbudene ved 
universitetet. I tillegg bør fakultetene oppfordres til å lage utdypende brosjyrer for sine fagområder. Ved eventuelle 
satsninger på visse fagområder bør det produseres eget informasjonsmateriell til bruk i rekrutteringsvirksomheten. 
 
I tillegg til de rent faglige aspektene, bør informasjonsmateriellet også presentere de sosiale aspektene ved 
studenttilværelsen. Det er viktig å få fram at Trondheim er den beste studentbyen i Norge. I rekrutteringsbrosjyrene bør 
man fokusere på betydningen av at studentmiljøet er god. En må vise at NTNU kan tilby et godt helhetlig læringsmiljø. 
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For å sikre seg at det materiellet som blir sendt ut passer til målgruppen bør man teste det ut på en liten, men representativ 
del av målgruppen. Det er dessuten viktig at alt tekstmateriale forfattes og kvalitetssikres i fagmiljøene og hos de 
opptaksansvarlige.  
 
Studenttinget NTNU synes det er viktig at informasjon om studietilbudene ligger lett tilgjengelig på hjemmesiden til 
NTNU.  
 
Alt informasjonsmateriell fra NTNU til ungdomsskoler, videregående skoler, høgskoler arbeidskontor og aktuelle 
militærforlegninger bør sendes samlet i en forsendelse. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende informasjonsmateriell 
om spesielle fagområder direkte til faglærere i den videregående skolen. På denne måten kan man nå ut til den aktuelle 
målgruppen på en enkel måte. 
 
Man har gode erfaringer med å sende NTNU-studenter på besøk i videregående skoler. Dette er en ordning som må 
videreføres og forbedres i framtiden. I dag har man avgangselevene som målgruppe, men man bør vurdere å gå mer aktivt 
ut mot de som går i 1. klassen på videregående skoler. For å sikre god rekruttering til studier med opptakskrav ut over 
generell studiekompetanse, er det viktig at elevene tidlig får informasjon om de særkravene som settes for opptak. På 
denne måten kan man minske muligheten for at elevene tar fagvalg som de senere vil angre på. 
 
Studenttinget NTNU mener at alle studentmiljøene bør representeres når studentene sendes ut på skolebesøk. Spesielt 
viktig er det at det nasjonale ansvaret for sivilingeniørutdanningen ivaretas, og at en fokuserer på å rekruttere ikke-
teknologiske studenter fra andre landsdeler. De ikke-teknologiske fagmiljøene må ikke reduseres til en slags 
distrikshøyskole for Trondheims-regionen. Etter vår mening skal kvinnelige studenter ha fortrinnsrett til å presentere 
studier som har lav jenteandel. 
 
Hvert år arrangeres det større utdanningsmesser i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. På disse messene bør man 
presentere det mangfoldet av studietilbud en har ved universitetet. Det er viktig at studenter fra de største fagmiljøene/ 
studiekulturene på NTNU bemanner standen til NTNU på utdanningsmessene. 
 
Det er mange ting som kan gjøres for å øke interessen for realfag i skoleverket. Studenttinget NTNU mener at NTNU bør 
legge til rette for at undervisningen innen disse fagene forbedres. På kort sikt bør NTNU lage tips- / oppskriftshefter til 
enkle forsøk lærerene kan utføre i sin klasse. Man kan også tenke seg løsninger der lærerkrefter eller studenter fra NTNU 
er gjesteforelesere i grunn- og videregående skole. Ved slik undervisning bør man vise teorien i praksis gjennom konkrete 
og morsomme forsøk. NTNU bør satse på lærerutdanning i realfag. Det vil også være aktuelt å tilby spesielle 
etterutdanningskurs av kortere eller lengre varighet innen realfagene. 
 
I dag er det mange skoleklasser som besøker NTNU. Vi synes at universitetet bør gå ut å tilby ferdige «pakkeløsninger» til 
skoler som ønsker å besøke oss. Det er også mange elever som besøker universitetet på de åpne dagene som har vært 
arrangert. Studenttinget NTNU mener dette er arrangement som må videreføres i framtiden. 
 
I sommer åpner Vitensenteret i Trondheim. Etter Studenttinget NTNUs mening er dette et flott tiltak, som bør benyttes 
aktivt i rekrutteringsarbeidet. Dersom NTNU har besøk av skoleklasser bør en omvisning på Vitensenteret være en del av 
det programmet som tilbys. Informasjonsmateriell om NTNUs studietilbud innen teknologi og realfag bør også være lett 
tilgjengelig i lokalene til det nye senteret. 
 
Studenttinget NTNU mener at Studieavdelingen bør følge opp en del av søkerene til universitetet, både de som takker ja og 
nei til en studieplass. Det vil være svært interessant å vite hva som er avgjørende for valg av studieplass. Gjennom slike 
undersøkelser kan en også få signaler om hvilke rekrutteringstiltak som er vellykket. Resultatene av analyser av denne 
typen vil være av stor betydning i det videre rekrutteringsarbeidet ved universitetet. 
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Utdrag fra STi-referat over vedtak og utførelser. 
 

 
STi-møte 11/97 (08.09) 

 
STi-sak 38/97 Valg til SEUT og Budsjettutvalget 
 
 Vedtak: «Mari Belgum ble valgt inn i Budsjettutvalget ved akklamasjon» 
 
Det kom inn 1 forslag til vedtak fra Frode Lilledahl 
Forslag: «STi velger Mari Belgum som ny vararepresentant i Budsjettutvalget for perioden 09.09.97-
 31.12.97, med opprykk som fast representant fra 01.01.98-30.06.98. Lisbeth Evensen rykker 
 opp som fast representant for perioden 09.09.97-31.12.97. 
 
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon 
 
 Vedtak: «Ståle Olsen og Håvard Ravn Ottesen ble valgt inn til SEUT ved akklamasjon» 
 
 Vedtak:  «STi får fullmakt til å supplere den manglende kandidaten i SEUT» 
 
 Vedtak:  «AU for STi får fullmakt til å velge inn vara kandidater i SEUT» 
 
 
STi-sak 39/97 Valg til valgstyret 
 
 Vedtak: «Ole Jørgen Rød og Inge Haarstad ble valgt inn til Valgstyret ved akklamasjon» 
 
 Vedtak: «AU for STi får fullmakt til å supplere den manglende kandidaten i Valgstyret» 
 
 
STi-sak 42/97 Karaktersetting i Fellesemnet 
 
 Vedtak: «Inntil etablering av nytt, felles karaktersystem ved NTNU, benyttes de   
               karaktersystem som råder ved de allmennvitenskapelige studieretninger for 
               karaktersetting av eksamen i Fellesemnet» 
 
 
STi-sak 40/97 Studiefinansiering 
 
Dokumentet ble da lydende slik: 
 
Generelt 
Studenttinget NTNU mener at: 
 
• Lånekassens informasjonsarbeid og kundeservice må bedres. 
• regelverket i Lånekassen må forenkles slik at det blir mer oversiktlig og forståelig for studentene. 
• tilgjengeligheten til Lånekassen må forbedres, spesielt ved semesterstart. 
• behandlingstiden for klagesaker i Lånekassen må reduseres. 
• det bør utredes fullstendige alternativer til dagens studiefinansiering på Regjeringsnivå, såvel som i NSU. 
Det nedsettes en komite med representanter fra Studentersamfundet og Studenttinget som utarbeider retningslinjer for 
studentenes ønsker i forhold til studiefinansiering. 
 
Studiefinansiering i utdanningsfasen 
Studenttinget NTNU skal jobbe for at:  
 
• stipendandelen heves til 30% ved budsjettbehandlingene høsten 1997. 
• kostnadsnormen heves slik at etterslepet tas igjen i løpet av en 2 års periode. 
• grensen for inntekt ved siden av studiene økes til minimum 4 000, pr. mnd. 
• reduksjon av støtte må gjøres på grunnlag av den aktuelle formuen. 
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Tilbakebetalingsfasen 
Studenttinget NTNU skal jobbe for at: 
 
• Lånekassen innfører et system der studielånsrenten bestemmes ut fra statens innlånsrente, tilsvarende det systemet man 

har i Husbanken i dag. 
• det med det nye systemet er mulig å velge mellom flytende rente og bundet renten over 5 år. 
• studentene ikke skal dekke Lånekassens administrasjonskostnader. 
• INTB ordningen forbedres kraftig, eller erstattes med andre ordninger som oppfyller intensjonene bak INTB bedre. 
• Lånekassen gir bedre informasjon om tilbakebetalingsfasen til sine kunder. Denne informasjonen må komme tidlig, 

helst før studentene avslutter sin utdanning. 
• Studentene må få tilbud om å starte tilbakebetalingen med en gang etter endt utdanning. Der bør det opplyses om hva 

det vil koste dersom man utsetter tilbakebetalingen. 
• Lånekassen må gå ut med informasjon om renteendring så snart beregningen av innlånsrente foreligger for å gi 

studentene en størst mulig grad av forutsigbarhet. 
 
 
STi-sak 41/97 Instruks for Arbeidsutvalget 
Instruksen for Arbeidsutvalget ble da lydende: 
 

Instruks for Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
 
§1 Generelt 
§1.1 Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU, Forretningsorden for Studenttinget NTNU og 
Økonomireglement for Studenttinget NTNU. 
 
§1.2 Møtehyppighet 
Arbeidsutvalget bestemmer selv sin møteplan. Det skal innkalles til ekstraordinært møte i arbeidsutvalget dersom minst ett av 
arbeidsutvalgets medlemmer krever det. 
 
§1.3 Innkallelse 
Arbeidsutvalget avtaler selv dato og tidspunkt for det enkelte møte. Studenttingets leder har ansvaret for at alle 
arbeidsutvalgets medlemmer har fått beskjed om neste møtedato og tidspunkt. 
 
§1.4 Vedtaksdyktighet 
Arbeidsutvalgets møter er vedtaksdyktige dersom minst tre av arbeidsutvalgets medlemmer er tilstede ved votering. Vedtak 
fattes med simpelt flertall. 
 
§1.5 Sakspapirer 
Studenttingets leder har ansvaret for at arbeidsutvalgets øvrige medlemmer, samt kontrollkomiteen, får tilgang til sakspapirene 
til førstkommende arbeidsutvalgsmøte senest en virkedag før dette møtet.  
 
§1.6 Møterett 
Arbeidsutvalgets faste medlemmer har møteplikt, Kontrollkomitéen har møterett. Studentrepresentantene i Kollegiet møter på 
arbeidsutvalgets møter, såfremt arbeidsutvalget ikke ønsker noe annet. Studenttingets sekretærer har møterett. Alle ovennevnte 
i dette punkt har tale- og forslagsrett. 
 
Arbeidsutvalget kan med simpelt flertall vedta å gi andre personer møterett, tale- eller forslagsrett. 
 
§1.7 Faste punkter på dagsorden 
Godkjenning av innkalling til arbeidsutvalgsmøtet, referat fra forrige AU-møte og referat fra Kollegiet. 
 
Det enkelte medlem av arbeidsutvalget skal redegjøre for det arbeidet som er gjort siden forrige arbeidsutvalgsmøte. 
 
§1.8 Protokoll 
Studenttingets sekretærer fører protokoll for arbeidsutvalget. 
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§2 Arbeidsutvalgets kompetanse 
§2.1 Kompetanse og ansvar 
Arbeidsutvalget utgjør Studenttingets daglige ledelse, har ansvar for å kalle inn til møter, for at det utarbeides sakspapirer og 
innstillinger, og for at Studenttingets vedtak blir formidlet og fulgt opp. Arbeidsutvalget behandler henvendelser til 
Studenttinget, og avgjør hvorvidt henvendelser/saker skal behandles i Studenttinget eller i arbeidsutvalget. 
 
§2.2 Innstillinger til Studenttinget 
Arbeidsutvalget har innstillingsrett i alle saker som skal behandles i Studenttinget. Arbeidsutvalget innstiller ikke ved 
personvalg. 
 
§2.3 Hastesaker 
I hastesaker som normalt skal behandles av Studenttinget kan Arbeidsutvalget fatte vedtak på vegne av Studenttinget. Slike 
vedtak må fattes med 2/3 flertall. 
 
§2.4 Økonomiske disposisjoner 
Arbeidsutvalget kan ved særlige vedtak bevilge et beløp begrenset oppad til kroner 10.000,- over posten «eksterne 
bevilgninger» i Studenttingets budsjett. Slike vedtak må fattes med 2/3 flertall. 
 
En bevilgning kan ikke deles opp i flere enkeltvedtak for å unngå reglene i denne paragraf.  
 
§3 Informasjonsarbeidet 
§3.1 Informasjon 
Arbeidsutvalget er ansvarlig for den eksterne og interne informasjonsflyt og Studenttingets totale informasjonsarbeid, spesielt 
overfor resten av studentmassen. 
 
Arbeidsutvalget er ansvarlig for å kunngjøre de verv som Studenttinget skal velge til.  
 
§3.2 Sosialt 
Arbeidsutvalget er ansvarlig for å ta initiativ til sosiale arrangement internt i Studenttinget. 
 
§4 Studenttingets leder 
§4.1 Studenttingets leders oppgaver innad 
Koordinere arbeidet i Studenttingets arbeidsutvalg. Ha ansvaret for iverksettelse av vedtak fattet i Studenttinget og 
arbeidsutvalget. Ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde. Ha ansvar for at arbeidsutvalget 
fungerer etter disse retningslinjer. Økonomiansvarlig i arbeidsutvalget. 
 
§4.2 Studenttingets leders oppgaver utad 
Ansvaret for ekstern informasjonsvirksomhet. Ansvaret for å holde kontakten med ledelsen ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet og NSU. Ha ansvaret for de eksterne representasjonsoppgaver. Ha kontakt med andre 
studentorganisasjoner, lokalt og nasjonalt. 
 
§5 Endring 
Instruks for arbeidsutvalget vedtas av Studenttinget med simpelt flertall. 
Kontrollkomiteen skal uttale seg om forslag til endring av instruksen. 
 
Endringer av instruksen trer i kraft etter at møtet de er vedtatt på heves 
 
§6 Gyldighet 
Denne arbeidsinstruks trer i kraft fra 09.09.97. 
 
               

 
STi-møte 11/97 (22.09) 

 
STi-sak 44/97 Prioriteringer til Statsbudsjettet - 98 
Vedtaket til STi ble da lydende slik: 
 
Studenttinget NTNU skal prioritere å jobbe med følgende saker: 
• IT-utstyr til NTNU-studentene 
• Rekruttering til realfag 
• Penger til Idrettsbygget 
• 300 nye studentboliger 
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• 50 nye barnehageplasser i aldersgruppen 0-3 år 
• økte bevilgninger til hovedfag 
 
 
STi-sak 43/97 Endring av Reglements §2.1 
 
Vedtak:  «Hvert fakultet tildeles det antall representanter som en får ved å dividere studenttallet ved fakultetet på et gitt 
delingstall. Deretter rundes resultatet opp til nærmest heltall. Det delingstallet som brukes, er det tallet som gir en sum på 
totalt 25 representanter for alle fakultetene. 
Representantfordelingen regnes ut etter registrerte studenter i foregående høstsemester.» 
 
Vedtak: «Studenter som bare er registrert på Ex.phil, kan stille til valg og stemme ved det fakultetet de selv ønsker; blant 
de fakultetene som har frie studenter. Ved mandatfordelingen fordeles disse studentene i henhold til antall frie studenter 
ved de enkelte fakultetene.» 
 
Det kom inn 1 tilleggsforslag fra Håvard Ravn Ottesen:  
«Studenttinget NTNU anmoder om at det ved studieregistrering fra og med våren 1998 skal førstegangstudentene selv 
avgjøre sin fakultets tilhørighet når det gjelder HF- og SVT-fakultetene for de allmennvitenskapelige studier» 
 
Votering:  Forslaget ble enstemmig vedtatt 
               
 

STi-møte 12/97 (6.10) 
 
STi-sak 45/97 Endring av Forretningsorden 
 
Vedtak: «Representanter som kommer under votering, har ikke stemmerett før neste sak er påbegynt» 
     
 
STi-sak 46/97 Omdisponering av studieplasser 
 
Det ble gått til votering over helheten. 
Votering: Enstemmig vedtatt 
 
Helheten ble da lydende slik: 
 «Studenttinget stiller seg betinget positiv til omdisponering av studieplasser ved NTNU. Man må imidlertid først sørge for 
en effektivisering ut fra prinsippet om ett fag - ett fagmiljø. 
 
Et vedtak på å omprioritere studieplasser må være et uttrykk for en klar prioritering fra Kollegiet ved NTNU sin side. 
 
En må se på omprioritering av studieplasser i forhold til NTNU sine hovedsatsingsområder 
 
Omprioritering av studieplasser skal kunne foretas både internt og på tvers av studiekulturene 
 
Omprioritering av studieplasser må ikke skje på en slik måte at det medfører en generell utarming av fagmiljøene  og en 
svekkelse av studiekvaliteten.» 
 
               
 

STi-møte 13/97 (27.10) 
 
STi-sak 47/97 Student Tutoring  
Det ferdige vedtaket ble da lydende: 
 
MÅL: 
Prosjektet skal øke engasjement og kunnskap innen realfag primært hos elever i grunnskolen, men også i den videregående 
skole. Dette for på sikt å øke søkermassen til realfaglige utdannelser. 
 
PROSJEKTET: 
STi mener at det vil være riktig å satse på siste halvdel av grunnskolen som primær målgruppe. 
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STi mener at tutor-prosjektet skal være et rekrutteringsmiddel, og bør således ikke komme inn under den ordinære PPU-
ordninga. 
 
STi mener at det er viktig å få igang prosjektet så fort som mulig. Vi ønsker derfor å sette i gang et prosjekt med 
studentassistenter, men mener at man på sikt også bør vurdere andre muligheter. 
 
STi mener at NTNU må se på mulighetene for et eget fag som tutor. Dette må inneholde pedagogikk, fagdidaktikk og en 
innføring i sin rolle som hjelpelærer på en skole. Studentene følger så en eller to klasser gjennom et helt semester. 
 
NTNU bør på sikt se på mulighetene for at prosjektet blir lagt opp slik at studentene reiser lenger enn Trondheimsregionen, 
og deltar i undervisning gjennom en kortere periode, eksempelvis innenfor aktivitetsuka foreslått av Virksomhetskomiteen. 
Man vil da nå ut til langt flere elever, ikke minst i distriktene. 
 
STi mener at NTNU bør jobbe for at andre universitet og høyskoler innfører tilsvarende ordninger for å få et 
landsomfattende nettverk av tutorer. Dette er svært viktig for å gjøre prosjektet virkningsfullt. Trondheimsregionen er for 
lite til at rekrutteringsintensjonen skal kunne bære frukter. 
 
STUDENTENE: 
STi mener at studentene i utgangspunktet skal fungere som lærerens assistent. Læreren har altså ansvaret. Utover dette bør 
studentenes rolle avgjøres gjennom en dialog mellom læreren og studenten. 
 
STi mener at studentene må forberedes før de kommer ut i skolen. Det bør gis en kort innføring i pedagogikk og 
fagdidaktikk, i tillegg til en informasjon om den praktiske gjennomgangen av prosjektet. 
 
STi mener at man bør se på mulighetene for noe kompensering, som en ekstra motivasjonsfaktor. Det er imidlertid viktig at 
denne ikke blir for stor med tanke på at det kan bli eneste motivasjonsfaktor 
 
FINANSIERINGEN: 
Man bør se seg om etter eksterne sponsorer som kan gå inn å dekke deler av prosjektet. Store deler av næringslivet er 
interessert i at realfagsutdannelser styrkes, både kvalitetsmessig og kvantitetsmessig. Stortinget har signalisert en satsing på 
rekruttering til realfag, og bør også være interessert i prosjektet. 
 
GENERELT: 
STi mener studieadministrasjonen ved NTNU bør betenke seg før de går inn på nye virksomhetsområder, når de ikke 
klarer å ivareta sine primæroppgaver på en forsvarlig måte.  
 
Et eventuelt Student Tutoring opplegg bør derfor organiseres utenfor studieadministrasjonen. 
  
 
STi-sak 48/97 Trondheim som vertskommune 
Det ferdige vedtaket ble da lydende: 
 
Studenttinget NTNU mener at Trondheim kommune, som vertskommune, har ansvar for å legge forholdene til rette for 
NTNU. Med dette mener vi at kommunen må vise større vilje og forståelse til å løse problemer knyttet til studentenes 
hverdag og studiemiljø. Dette innebærer også at NTNU som institusjon sikres forsvarlige driftsforhold. Studenttinget 
NTNU krever at NTNU i samarbeid med SiT øver påtrykk ovenfor kommunen, slik at den blir villig til å ta sitt ansvar for å 
tilrettelegge sine tilbud til studentene. 
 
Studentsamskipnaden i Trondheim skal være et supplement til kommunens velferdstilbud. Studenttinget NTNU ønsker at 
Trondheim kommune anerkjenner det lovpålagte ansvaret for studenter som er bosatt, men ikke bostedsregistrert, i 
kommunen. Det er også viktig at kommunen legger til rette for at Samskipnaden kan drive sitt velferdstilbud. 
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STi-møte 14/97 (3.11) 
 
STi-sak 50/97  Handlingsplan for rekruttering - Høring 
Intensjonen i STi sitt vedtak ble da lydende: 
 
Avsnitt 1: 
• Rekrutteringsarbeidet ved NTNU må drives effektivt, og være en sterkt prioritert oppgave. 
 
Avsnitt 2: 
• Planer for studentrekruttering må ved en senere anledning legges fram for Kollegiet innen utgangen av september. 
 
Avsnitt 3: 
• Betenkelig at denne saken ikke kommer opp i Kollegiet før i desember, noe som fører til at det er administrasjonen som 

prioriterer hvilke tiltak som skal settes i gang, og ikke Kollegiet. 
 
Avsnitt 4: 
• Som underlagsmateriale for Handlingsplanen burde det ha vært lagt fram omfanget og budsjettet for de enkelte 

tiltakene. Da ville det ha vært enklere å gjøre en reell prioritering mellom tiltakene. 
 
Avsnitt 5: 
• Rekruttere på nasjonalt plan til siv.ing-studiet, samt andre studier hvor NTNU har et tilbud som skiller seg fra de andre 

universitetene. I rekrutteringstiltak for lavere grad på allmennvitenskapelige studiene kan en i langt større grad 
prioritere tiltak av en mer regional karakter. En må rekruttere på nasjonal basis til høyere grads studier.  

 
• I alt rekrutteringsarbeid må det fokuseres på mangfoldet og hva som er spesielt ved studietilbudene her på NTNU. 
 
Avsnitt 6: 
• Rekrutteringsarbeidet til grunnutdanningen må prioriteres i forhold til etter- og videreutdanning. 
 
Avsnitt 7: 
• Målsetningene er ikke fulgt opp i tiltaksplanen i stor nok grad. 
  
• NTNU bør innse og anerkjenne at studietilbudene ved universitetet ikke er helt like, og at målgruppene er forskjellige. 

Dette bør også gjenspeiles i gjennomføringen av tiltakene. 
 
Avsnitt 8: 
• For enkelte studieretninger kreves det spesiell studiekompetanse. Dette gjør at målgruppen for enkelte av tiltakene ikke 

blir alle elever i videregående skoler, men bare de med riktig fagkombinasjon. 
 
Avsnitt 9: 
• Faglærere i videregående skole bør også være en av målgruppene. 
 
 
Avsnitt 10: 
• Potensielle hovedfagsøkere må også være en målgruppe. 
 
Avsnitt 11: 
• I informasjonsmateriellet må man fokusere på Trondheim som studentby. 
 
Avsnitt 12 og 13: 
• Materiellet må kvalitetssikres i fagmiljøene, hos de opptaksansvarlige og blant studentene. Det må også testes ut på en 

liten, men representativ del av målgruppen. 
 
 
 
Avsnitt 14: 
• Det er positivt at det arrangeres Åpen Dag. Dette må også gjøres de årene det ikke arrangeres UKA. Man bør også 

vurdere å gjeninnføre Jentedagen 
 
Avsnitt 15: 
• Å produsere en video som skal presentere studentmiljøet i Trondheim, må gis høyeste prioritet. 
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Avsnitt 16: 
• Skolebesøksordningen er et meget godt tiltak. Studenter fra studier som NTNU har et nasjonalt ansvar for bør 

prioriteres ved utsendelse på nasjonal basis. I Midt-Norge kan man godt sende ut to studenter med ulik studiebakgrunn 
på skolebesøk. 

  
• Planlegging og utføring av skolebesøksordningen er studieavdelingens ansvar, og dette arbeidet bør prioriteres slik at 

studentene både får en bedre oppfølging før og etter skolebesøket, og er bedre forberedt til å møte elevene. 
Studieavdelingen må gjøre et bedre forarbeid for ikke å oppta unødig mye av studentenes tid under eksamensperioden. 
Studieavdelingen må utarbeide et materiell som er mer håndterlig for studentene. 

 
Avsnitt 17: 
• Det bør arrangeres seminarer med faglærere som målgrupper. 
 
Avsnitt 18: 
• I-siste-liten-kampanjen bør vurderes, fordi dette kan være et positivt tiltak, men ikke som et siste-liten-tiltak, da dette 

virker temmelig desperat. Praktisk gjennomføring bør diskuteres (bruk av gassbuss, rektor/prorektor). 
  
• Før en setter i gang produksjon av en reklamefilm, må en absolutt vurdere kostnadene opp mot effekten av tiltaket. 
 
Avsnitt 19: 
• Spørreundersøkelser blant nye studenter bør gjennomføres med jevne mellomrom, da resultatet av en slik undersøkelse 

vil være av stor betydning  for prioriteringer mellom tiltakene. 
  
• En spørreundersøkelse er også viktig for å finne ut hvorvidt tiltak som diktsamlingen «ok, la oss snakke om livet» 

fungerer etter intensjonen. 
 
Avsnitt 20: 
• Student Tutoring-prosjektet bør komme med i Handlingsplanen som ett av tiltakene. 
 
Avsnitt 21: 
• Det må vurderes om det er mulig å inkludere noen av tiltakene fra arbeidsgruppen som er satt ned av KUF før saken 

legges fram for Kollegiet. 
 
Nye avsnitt: 
• STi mener det er positivt med fokusering på likestilling i rekrutteringsplanen. 
  
• Det må være et mål å rekruttere flere studenter av det underrepresenterte kjønn, men andre virkemidler enn 

kjønnskvotering må benyttet. 
  
 Til mottak av skoleklasser til NTNU 
• Studenter bør i større grad involveres i forbindelse ved mottak av skoleklasser til NTNU 
 
    Internett:  
• Bruk av Internett som informasjonskanal bør ha høyeste prioritet. Dette er særlig viktig på bakgrunn av økende bruk av 

Internett, både i hjemmet og i de videregående skolene. Internett kan også brukes til opprettelse av bransjenettverk, som 
vil ha effekt både på rekruttering og som informasjonskanal og nettverk for dagens studenter ved NTNU. 

  
   
         

  
 

STi-møte 15/97 (17.11) 
 
STi-sak 52/97  Valg til Kollegierådet 
De som ble valgt inn som faste representanter var: 
  
 Hulda B. Bernhardt 6,29 stemmer 
 Håvard Ravn Ottesen 7,72 stemmer 
 Gisle B. Tveit 4,87 stemmer 
 Geir Arnhoff  4,58 stemmer 
 Per Kristian Norddal 3,62 stemmer 
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 Elin Salthaug  2,62 stemmer 
 Elin Fredriksen 2,58 stemmer 
 Guri Løberg  0,40 stemmer 
 
Leif Bjarne Ersnes fikk 1,53 stemmer, men Guri Løberg ble kvotert inn slik at det ble riktig kjønnsfordeling i 
Kollegierådet. 
 
De som ble valgt inn som vararepresentanter var: 
 
 1. Endre Jo Reite  8,34 stemmer 
 2. Christian Pedersen 4,09 stemmer 
 3. Hilde Brandegg  3,93 stemmer 
 4. Sigrun Grutle  2,54 stemmer 
 5. Tormod T. Gjestland 1,95 stemmer 
 6. Sigrid Landgraff 1,74 stemmer 
 7. Ståle Olsen  0,97 stemmer 
 8. Anne Marit Holene 0,62 stemmer 
 
Hulda B. Bernhardt fikk 4,98 stemmer, men hun var allerede valgt inn som fast representant. 
 
 
STi-sak 53/97  Valg til Velferdstinget 
Det var 11 kandidater til de faste plassene. 
 
Kandidatene var: Marit Almvik 
 Jørgen Stenvold 
 Ole Martin Grimsrud 
 Per Helmer Skaarli 
 Gunnar Robert Sellæg 
 Hans Petter Fjæreide 
 Ståle Olsen 
 Sonja Sirnes 
 Tiril J. G. Thompson 
 Marius Haukeland 
 Anders Aune 
 
Siden det kun var 11 kandidater til 11 plasser spurte møteleder om det var noen som krevde skriftlig votering. Det var det 
ikke, og de 11 representantene ble valgt ved akklamasjon. 
 
 
Resultatet av vara valget ble kunngjort av møteleder 
 
1. Inger Anne Henriksen  13,1 stemmer 
2. Inge Christoffer Olsen 8,3 stemmer 
3. Ove Stapnes 6,1 stemmer 
 
2 stemmer ble forkastet. 
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