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STi-møte 01/98 den 22.januar 

STi-sak 01/9 Valg av leder 
Hver kandidat fikk 5 minutter til å presentere seg, og etter at alle kandidatene var presentert ble det bli åpnet for en 
spørrerunde. 
 
Kandidatene var:  Bjørn Bye 
  Håvard Ravn Ottesen 
 
Resultat:  Det var avgitt 25 stemmer 
 Håvard Ravn Ottesen fikk 13 stemmer 
 Bjørn Bye fikk 12 stemmer 
 
Håvard Ravn Ottesen ble valgt inn som ny leder for Studenttinget NTNU for perioden 1998. 
 
STi-sak 02/98 Valg av nestleder 
Hver kandidat fikk 5 minutter til å presentere seg, og etter at alle kandidatene var presentert ble det bli åpnet for en 
spørrerunde. 
 
Kandidatene var:  Elin Fredriksen 
  Bjørn Bye 
   
 
Resultat: Det ble avgitt 25 stemmer 
 Bjørn Bye fikk 15 stemmer 
 Elin Fredriksen fikk 10 stemmer 
 
Bjørn Bye ble valgt inn som ny nestleder for Studenttinget NTNU for perioden 1998. 
 
STi-sak 03/98 Valg av 3 AU-medlemmer 
Hver kandidat fikk 3 minutter til å presentere seg, og etter at alle kandidatene var presentert ble det åpnet for en 
spørrerunde. 
 
 
Kandidatene var:  Terje C. Svendsen 
  Kjerstin Tobiassen 
  Geir Arnhoff 
  Bjarne Solberg 
  Kirsti Jensen 
  Stine Kallestad 
  Sigbjørn Kolberg 
  Camilla Coldevin 
 
Resultat: 
 Geir Arnhoff fikk 11 5/6 vektede stemmer 
 Stine Kallestad fikk 7 2/3 vektede stemmer 
 Camilla Coldevin fikk 6 1/3 vektede stemmer 
 
STi-sak 04/98 Supplering av STi 
Saken vil bli behandlet på det neste STi-møte. 
 



 
STi-sak 09/98 Valg til vararepresentanter for NTNU studentene til Velferdstinget 
Forslag 1: «AU oppnevner /innstiller på kandidater til Velferdstinget» 
Votering: Enstemmig vedtatt 
 Vedtak:  «AU oppnevner /innstiller på kandidater til Velferdstinget» 
 
 
STi-sak 07/98 Valg til råd og utvalg som Studenttinget NTNU innstiller til 
Rådet for Funksjonshemmede studenter 
 Vedtak :«Morten Svendsen og Laila Bakke ble valgt ved akklamasjon» 
AU fikk fullmakt til å velge inn vara representanter. 
 
Det sentrale Utdanningsutvalget ved NTNU. 
Stemmer: 14 stemmer til Tiril Gossé Thompson og 2 stemmer til Steinar Eilertsen. 
 Vedtak: «Tiril Gossé Thompson ble valgt inn som representant til Det Sentrale   
  Utdanningsutvalg ved NTNU.» 
AU fikk fullmakt til å velge inn vararepresentanter. 
 
Universitetsavisas Redaksjonsråd 
 Vedtak: «Gisle Glück Evensen ble valgt ved akklamasjon til Universitetsavisas   
  Redaksjonsråd» 
AU fikk fullmakt til å velge inn vararepresentanter. 
 
Vitenskapsteoretisk Forum 
Stemmer: 10 stemmer til Jørund Buen, og 6 stemmer til Elisabeth Tapper. 
 Vedtak: «Jørund Buen ble innstilt som representant til Vitenskapsteoretisk Forum» 
AU fikk fullmakt til å velge inn vararepresentant. 
 
Programstyret for Fellesemnet 
Stemmer: Ruth Ingvild Aarebrot fikk 8 stemmer, Christian Baas fikk 7,5 stemmer og Johan Gunnerud fikk 7,5 
stemmer. 
Da det ble likt mellom to av kandidatene ble det et nytt valg mellom Christian Baas og Johan Gunnerud. 
Stemmer: 12 stemmer til Johan Gunnerud og 4 stemmer til Christian Baas 
 Vedtak: «Ruth Ingvild Aarebrot og Johan Gunnerud ble valgt inn som representanter til  
  Programstyret for Fellesemnet.» 
 
Styret for Universitetsbiblioteket 
 Vedtak: «Elisabeth Tapper ble valgt inn i Styret for Universitetsbiblioteket ved akklamasjon» 
AU fikk fullmakt til å velge inn vararepresentant 
 
NTNU´s Etter- og videreutdanningsutvalg 
Det var ingen kandidater til vervet. 
AU fikk fullmakt til å velge inn vararepresentant 
Idrettsutvalget 
 Vedtak:  «Ole Østlund ble valgt inn i Idrettsutvalget ved akklamasjon» 
 
Programstyret for Lærerutdanning ved NTNU (PLUT) 
Her hadde Studenttinget NTNU fått inn forslag fra studentgruppa på PPU del II kommet med forslag. 
 Vedtak:  «Studenttinget tok forslagene fra PPU gruppen til etterretning. Marit Olsen ble valgt  
  inn som fast representant, mens Trine Leirvik Kristiansen ble valgt inn som   
  vararepresentant.» 
 
Opptaksnemnda ved NTNU 



Det var ingen kandidater til vervene. 
AU fikk fullmakt til å velge inn representanter til vervet. 
 
Arbeidsmiljøutvalget NTNU 
Det var ingen kandidater til vervene. 
AU fikk fullmakt til å velge inn representanter til vervet. 
 
IT-utvalget ved NTNU 
 Vedtak «Vegar Bøthun og Ingar Pedersen ble valgt som vararepresentanter til IT-utvalget ved 
   akklamasjon.» 
 
Verdensveven-utvalget ved NTNU 
 Vedtak:  «Carsten Wulff ble valgt inn som vararepresentant til Verdensveven-utvalget ved  
  akklamasjon.» 
 
 
STi-sak 06/98 Møtedatoer 
Forslag 1: «STi anmoder AU om å sette møteplan tilpasset den saksmengde som skal behandles.» 
Votering: Enstemmig vedtatt. 
 Vedtak:  «STi anmoder AU om å sette møteplan tilpasset den saksmengde som skal   
  behandles.» 
 
 
STi-sak 05/98 Arbeidsprogram 
Per Kristian Norddal mente STi må infiltrere litt om ORGUT og Budsjettmodellen i Arbeidsprogrammet sitt, og 
dette var forsamlingen enige i. 
Det ble gått til votering om Studenttinget NTNU skulle ha en Handlingsplan og et Prinsipprogram. 
Votering: Enstemmig vedtatt 
 

 Vedtak: «STi deler arbeidsprogrammet inn i to deler: Prinsippprogrammet og    
   handlingsprogrammet. Prinsipp programmet gjelder for hele STi og    
   handlingsprogrammet gjelder for Arbeidsutvalget. 
 
   For den videre prosessen vil STi legge følgende tema til grunn: 

   Fagevaluering/ -utvikling 
   Sikring av demokratiet 
   Internasjonalisering 
   Likestilling 
   Miljøsatsing 
   Rekruttering 
   Studiekvalitet 
   IT satsing 
   Velferd og studiefinansiering 

 
   Ovennevnte tema behandles i grupper på oppstartsseminaret. Gruppearbeidet   
   sammenfattes av  saksbehandler og arbeidsutvalget gir sin innstilling før STi vedtar de  
   endelige programmene.» 

 
 
STi-sak 08/98 Valg til Studenttinget NTNU´s Kontrollkomité 
 Vedtak:  «Inge Haarstad ble valgt inn som leder i STi´s Kontrollkomité ved akklamasjon.» 
 
Stemmer: Gjesme Holm fikk 11 stemmer, Jin Egil Aas-Eng fikk 6,5 stemmer og Ståle Olsen fikk 5,5 stemmer. 
 Vedtak:  «Pia Gjesme Holm og Jin Egil Aas-Eng ble valgt inn i STi´s Kontrollkomite» 



 
 
              

STI-møte 02/98 den 9.februar 
 
STi-sak 04/98 Supplering av STi 
Det ble gått til votering over AU´s innstilling. Her måtte det være 2/3 flertall for å bli vedtatt. 
Votering: 17 stemmer for, 1 stemme mot og 2 avholdende. 
 Vedtak:  «Den personen som fikk 6. mest stemmer fra HF fakultetet gis status som representant  
   med tale, forslags- og stemmerett i STi så lenge Bjørn Bye er nestleder. 
 
   STi oppfordrer fremtidige kandidater til Sti om å stille til både fast- og varaplass.  
   Supplering av STi som skissert i vedtakets pkt. 1 bør ikke forekomme.» 
 
Forslag 1   «Hele voteringssekvensen av STi-sak 05a/98 flyttes til STi-møtet den 16/2-98. Det gis heretter  
  ikke anledning til å komme med nye vedtaksforslag eller åpne for debatt.» 
Votering: 19 stemmer for og 1 avholdende. 
 Vedtak: «Hele voteringssekvensen av STi-sak 05a/98 flyttes til STi-møtet den 16/2-98. Det gis   
  heretter ikke anledning til å komme med nye vedtaksforslag eller åpne for debatt.» 
 

             
 

STi-møte 03/98 den 16.februar 
 
STi-sak 10/98 Supplering av Arbeidsutvalget 
Vedtak:  «Terje Christian Svendsen ble valgt inn i AU ved akklamasjon» 
 
 
STi-sak 5a/98 Arbeidsprogram - Prinsipprogram 
 Vedtak: Prinsipprogrammet til Studenttinget NTNU ble da lydende: 
 
 

Prinsipprogram for Studenttinget NTNU 
 
Prinsipprogrammet er vedtatt slik det foreligger, og suppleres med vedtak i enkeltsaker der Studenttinget NTNUs 
mening ikke fremgår. 
 
Prinsipprogrammet revideres hvert tredje år. 

Innledning 
Studenttinget NTNU skal jobbe til studentenes beste. Lik rett til utdanning er Studenttinget NTNU sitt overordna 
prinsipp. Utdanning er en ressurs både for samfunnet og for den enkelte. Alle skal ha lik rett til utdanning 
uavhengig av kjønn, geografi eller sosial bakgrunn. STi mener at alle studier i prinsippet bør være åpne. 
 
Studenttinget NTNU vil fremme studentenes sak ut i fra prinsipper innen: 

Sikring av studentdemokratiet 
Utdanningssektoren 
Studiekvalitet 

Fysisk arbeidsmiljø 
Psykisk arbeidsmiljø 
Doktorgradskandiater 

Fagevaluering/ -utvikling 
Internasjonalt arbeid 



Internasjonal solidaritet 
Muligheter for utdanning i utlandet 
Holding til og mottak av utenlandske studenter 
Masterstudier for utenlandske studenter 
Faglig internasjonalisering 

Miljøsatsing 
Universitetet som bidragsyter 

IT-satsning 
Opplæring 
Infrastruktur 
Fremtidig IT-organisering 

Rekruttering 
Likestilling 

Likestilling blant studenter 
Likestilling blant vitenskapelig tilsatte 

Velferd og studiefinansiering 
Vertskommunens ansvar 
Universitetets ansvar 
Studiefinansiering 

 
Utdanningssektoren 
STi ser det ikke som ønskelig med et 5. statlig universitet. STi mener at en styrking av den statlige 
universitetssektoren bør komme som en satsing på de eksisterende universitetene. Det offentlige har hovedansvar for 
utdanning, dette for å  sørge at alle har reell mulighet til å ta den utdanningen de ønsker. 
 
 
Sikring av studentdemokratiet 

Studenttinget NTNUs overordnede styringsprinsipp er demokratiet. Dette innebærer at man i studentdemokratiet 
må søke å høre alle studenters  meninger og gi rom for fri meningsutveksling. For å oppnå dette er det et krav at 
Studenttinget NTNU er i stand til kritisk å vurdere sin arbeidsform og organisering kontinuerlig for å kunne møte 
de utfordringene måtte komme. 
 
Det er videre viktig for Studenttinget at studentene har kjennskap til hvilke rettigheter og muligheter de har for å 
fremme sine synspunkter  og interesser samtidig som de føler sine synspunkter og interesser ivaretatt av sine 
tillitsvalgte  representanter i Studenttinget NTNU. Dette innebærer at informasjonen må flyte uhindret i 
studentdemokratiet. Studenttinget  NTNU mener at det er prinsipielt viktig at studentene har full innsynsrett i 
organets virksomhet. 

 
 
 
Studiekvalitet 

For å stimulere til kunnskapssøkingen og erfaringsutvekslingen er det viktig at studiekvaliteten er optimal. Dette 
gjelder både de fysiske og sosiale forutsetningene for studiet. Studiesituasjonen er vårt arbeide, og universitetet 
bør sikre at alle studenter har tilstrekkelig gode forhold. Ingen studenter skal lide under en ugunstig 
arbeidssituasjon. Fagene må organiseres slik at det ikke går ut over studiekvaliteten på det aktuelle faget. 

Fysisk arbeidsmiljø 
Studenttinget NTNU mener at universitets bygningsmasse må utbedres slik at studieforholdene blir gode for alle 
studentene. Dette gjelder spesielt tilpassing av arealer slik at funksjonshemmede studenter kan benytte seg av 
universitetets tilbud på lik linje med funksjonsfriske. 
 
Store deler av studietiden brukes i lesesaler av forskjellig art. Studenttinget NTNU mener at disse skal være 
hensiktsmessig dimensjonert, slik at støy-, lys-, luftkvaliteten og temperatur gir en arbeidsplass som gir en god 



studietid. Arbeidsforholdene på steder der det jobbes med skadelige materialer må være tilstrekkelig sikret etter 
arbeidsmiljøloven. 

Psykisk arbeidsmiljø 
Trygghet og respekt ovenfor andre er en viktig forutsetning for å ha en god arbeidsplass på universitetet. 
 
Studenttinget NTNU mener at alle studenter må få beskjed om en fremtidig omlegging av fagene i god tid før 
denne trer i kraft. Dette for å slippe faglige blindspor som kan virke frustrerende i en utdanning. 

Doktorgradskandiater 
Studenttinget NTNU anser doktorgradskandidatene som arbeidstagere ved universitetet. Det er også viktig at 
doktorgradskandidatene har god kontakt med studenter på lavere og høyere nivå, slik at en ferdig 
doktorgradskandidat er kjent med undervisningssituasjonen.  

 
  
Fagevaluering/-utvikling 

Studenttinget NTNU støtter opp om at undervisningen ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet skal 
være forskningsbasert. Man vektlegger således betydningen av at forskningsresultater, -metoder, -tankegang  og 
-problemstillinger bringes inn i undervisningen. Dette innebærer at det må finnes en kontinuerlig dialog mellom 
studentene og de vitenskapelige ansatte hvor betydningen av studentenes deltagelse i utformingen og 
forbedringen av faglærers pedagogikk og fagplan/fagstruktur må være reell. Studenttinget NTNU vil at 
universitetet skal aktivt motta signaler fra bedrifter i arbeidet med faglig utvikling så lenge det ikke bryter med 
universitetets integritet. For at dette skal fungere forutsetter Studenttinget NTNU autonome universiteter som vil 
gjensidig godkjenne tilsvarende kursenheter. 
 
Studenttinget NTNU krever en bevisstgjøring blant de vitenskapelige ansatte på at undervisning er 
universitetenes hovedansvar, og søker således at NTNUs ledelse prioriterer dette. Studenttinget NTNU mener at 
samspillet mellom studenter og vitenskapelige ansatte om forskningsbasert undervisning vil være til gavn for 
begge parter. Studentenes deltagelse i utarbeidelse av fagplaner og studiestruktur er av vesentlig betydning for 
utviklingen av et godt og dynamisk læringsmiljø. 
 
Studenttinget NTNU stiller seg kritisk til at norsk utdanning i dag er ensidig rettet mot vekttallsproduksjon 
gjennom eksamen og mener at en slik fokusering skader læringsprosessen. Studenttinget NTNU stiller seg bak 
prinsippet om at universitetets formål er å stimulere studentene til kritisk og selvstendig tenking. Forelesningen 
som eneste undervisningsform motvirker dette prinsippet og Studenttinget NTNU ønsker at alternative 
undervisningsformer, i tråd med prinsippet om forskningsbasert og kritisk undervisning, må bringes inn i 
læringsprosessen. Viktige virkemidler her er en økt satsing på problembasert læring, semesteroppgaver og 
øvinger, både i grupper og alene, som vil gjenspeile studentenes framtidige arbeidssituasjon. 
 
 

 
Internasjonalt arbeid 
Kunnskapssamfunnet er ikke knyttet opp til geografiske avgrensinger. En bred og god fagutvikling må foregå på 
tvers av landegrenser, og det er viktig at fagmiljøene har god kontakt med andre utenfor sitt hjemmeområde. 
Internasjonaliseringen av universitetene må gjelde både studenter og vitenskapelig tilsatte. De vitenskapelig tilsatte 
bør delta i internasjonale forum for å fremme sin viten og få impulser til nye faglig utfordringer. Studentene må 
kunne ta deler eller hele studiet i utlandet for å få andre perspektiver enn de som gis gjennom det nasjonale 
utdanningssystemet, samt at de får viktig kjennskap til andre kulturer og språk. For å sikre god service til både 
studenter og vitenskapelig  personell er det viktig at de har kontakt med samme  støtteapparat. Studentene 
skal ha samme prioritet som fagpersoner. Internasjonal kontakt bidrar til å øke samarbeide og forståelse mellom 
kulturer, noe som er nødvendig for å løse internasjonal problemer. Vi må vise solidaritet med studenter i andre land 
som har dårligere vilkår enn oss. 
 
 Internasjonal Solidaritet 



 Miljøkrise, fattigdomsproblemer og etniske konflikter kan bedre løses ved at studenter samarbeider. 
 Studenttinget NTNU  ønsker å delta i slike samarbeid. Studenttinget NTNU tar avstand fra alle rasistiske, 
 nynazistiske og antidemokratiske organisasjoner. I tillegg ønsker Studenttinget NTNU å sette søkelys  på 
næringslivets og regjeringens investeringer og aktivitet i undertrykkede regimer. 

Muligheter for utdanning i utlandet 
Studenttinget NTNU mener at alle studenter som ønsker det skal kunne ta utdanning i et annet land enn 
hjemlandet. Universitetet har et spesielt ansvar for å legge til rette  for og å veilede  de studentene som vil ta 
utdanning i utlandet. Slik mener  Studenttinget  NTNU at studentene får en god fagbakgrunn gjennom studiet. 
Internasjonal avdeling bør  her være behjelpelig med å undersøke også andre alternativer enn de som allerede 
finnes. For å få studentmobiliteten størst mulig,  mener Studenttinget NTNU at det må opprettes  flere avtaler 
mellom NTNU og utenlandske universitet  som gjør det gunstig å studere utenlands.  
 
De som ønsker det bør kunne ta deler av semesteret i utlandet for så å komme tilbake for å avlegge ordinær norsk 
eksamen. Innpassing av internasjonal utdanning bør være mulig å tilrettelegge før studentene kommer tilbake til 
hjemlandet slik at studenter som reiser ut vet hva de får av uttelling.   

Holding til og mottak av utenlandske studenter  
Studenttinget NTNU anser alle mennesker, uansett rase, religion og annen bakgrunn som likeverdige og vil 
praktisere dette i sitt arbeide.  Studenttinget NTNU ser det som viktig at alle studentene ved universitetet viser 
denne respekten ovenfor andre mennesker. 
 

 En viktig del av internasjonalisering er mottak av internasjonale studenter. STi mener at antallet 
 internasjonale studenter må økes og da spesielt studenter fra Øst-Europa og tredje verden. 
 Intergreringsarbeidet av internasjonale studenter i Universitetsmiljøet bør opp prioriteres både faglig  og 
 sosialt. Det er vesentlig for å kunne utbytte erfaringer og  kunnskap og berike hverandre. 
 

Studenttinget NTNU mener at alle studenter som kommer til Norge for å ta utdanning må bli fulgt godt opp. I 
forhold til fagene de internasjonale studentene følger er det viktig at det gis spesiell oppfølging slik at de får et 
godt utbytte av det norske fagtilbudet. 

 

Masterstudier for utenlandske studenter 
Studenttinget NTNU ønsker at NTNU opprettholder masterstudier forbeholdt  studenter fra land der det er 
spesielt behov for den kompetanse universitetet rår over. Studenttinget NTNU vil at universitetet gjennom denne 
ordningen skal være med på å bidra aktivt til å bedre landenes situasjon både når det gjelder demokrati og 
økonomi. 

Faglig internasjonalisering 
Studenttinget NTNU ser det som viktig at de faglig tilsatte deltar i internasjonale fora for å styrke fagmiljøene 
ved universitetet.  Gode kontakter på tvers av landets grenser vil styrke universitetet som forskningsaktør både 
når det gjelder resultater og rekruttering av vitenskapelig personale. 
 
 

Miljøsatsing 
Miljøforurensing er et globalt problem og et felles ansvar. Studenttinget NTNU mener derfor at hvert individ, 
sammen med NTNU, har ansvaret for en bærekraftig utvikling. STi ønsker at NTNU skal få en sterk miljøprofil, 
og vi i STi vil jobbe for at NTNU skal bli Norges ledende miljøuniversitet. 

Universitetet som bidragsyter 
Studenttinget NTNU mener at NTNU skal være premissleverandør i samfunnsdebatten og -utviklingen både når 
det gjelder miljøteknologi og bevisstgjøring og anser derfor at alle ved universitetet har et spesielt ansvar. 
 



I sammenheng med Studenttinget NTNU sitt syn på universitetene som en viktig bidragsyter til 
samfunnsdebatten er miljøsatsing et område hvor NTNU har et spesielt ansvar. Det når det gjelder 
miljøoppfølging av studentene som er under utdanning og for de teknisk- administrativt- og vitenskapelig 
ansatte. 
 
 

IT-satsning 
Samfunnet er i ferd med et teknologisk paradigmeskifte. Gjennom en eksplosjonsaret vekst innen IT-relaterte 
løsninger i dagliglivet, bringer fremtiden radikale nye muligheter. For å sikre at studentene  ved universitetet  
skal ta del i det nye paradigmet mener  Studenttinget NTNU at IT-tilbudet skal være best mulig. Dette omfatter 
både det faglige tilbudet som er tilgjengelig for studentene og tilretteleggingen i form av utstyr og programvare. 
Studentene som utdannes ved universitetet bør beherske bruken av dataverktøy  gjennom sin egen faglige 
utvikling. 
 
Studenttinget NTNU mener at det følger et ansvar med å kalle seg et IT-satsende universitet. Dette innebærer at 
det må bevilges midler til en velutrustet IT-park. Studenttinget NTNU mener at dette ansvaret ligger hos 
universitetet, regjering og storting. 

Opplæring 
Studenttinget NTNU mener det ved alle studieretninger bør være tilbud om grunnleggende kurs i bruk av den 
informasjonsteknologien som finnes ved universitetet med fokus på maskinvare. Det må også være gode tilbud 
hvor studentene kan få veiledning i forhold til faglig bruk av datakraft. 

Infrastruktur 
Studenttinget NTNU mener universitetet skal holde all programvare og lisenser som studentene har bruk for i 
studiesituasjonen. 
 
Studenttinget NTNU stiller seg i utgangspunktet positive til en ordning der studentene bruker egne datamaskiner, 
under den forutsetning at det finnes en akseptabel finansieringsordning for disse maskinene. Universitetet må 
også legge forholdene til rette for at studentene kan knytte sin egen datamaskin opp mot nettverket for å ta del i 
de mulighetene som ligger der. 
 
Når det gjelder  tungt IT-utstyr og avansert programvare som trengs ved en del studier på NTNU, forutsetter 
Studenttinget NTNU at dette er kostnader som dekkes av universitetet. 

Fremtidig IT-organisering 
Studenttinget NTNU krever at universitetet gir klart uttrykk for hvordan IT-situasjonen kommer til å bli ved 
universitetet, slik at studentene vet hva de skal forholde seg til når det gjelder innkjøp av privat utstyr. 
 
 

Rekruttering 
Studenttinget NTNU vil at studenter skal søke seg til universitetet på grunn av dets særprofil, basert på faglig 
tyngde og et aktivt studentmiljø. NTNU må ta et ansvar for å få unge til å velge NTNUs fagtilbud. NTNU skal 
rekruttere studenter fra hele landet. Rekruttering til høyere nivå må også prioriteres da dette kan være med på å 
opprettholde en god faglig kvalitet ved NTNU. Studenttinget NTNU mener at rekruttering av fremtidige 
studenter bør starte før valg av studie-retning på videregående skole. 
 
 

Likestilling 
Studenttinget NTNU ønsker å gi alle like muligheter, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, økonomiske 
eller geografiske forhold, alder, seksuell legning eller kjønn. Selv om den enkeltes muligheter må stå i forhold til 
den enkeltes prestasjoner, vil Studenttinget NTNU understreke at manglende rekruttering av underrepresenterte 
grupper til de respektive fag, både når det gjelder studenter og vitenskapelige personell, ikke er et resultat av den 
enkeltes dårlige prestasjoner. 



 
Studenttinget NTNU mener at rekruttering av underrepresenterte grupper, det være seg gutter til språkfag eller 
jenter til realfag, må være en prioritert oppgave.» 

Likestilling blant studenter 
Det er viktig å rekruttere inn kvinner der de er underrepresentert i studiet og i fremtidig yrkessituasjon. Dette  er 
viktig for å sikre at det ikke blir en fremtidig kjønnsmessig skjevhet. Studenttinget mener denne jobben må 
spesielt gjøres innen realfagene, men vil også be om at andre fag med markant kjønnsforskjell tas med i 
likestillingsarbeidet. 
 
For å få kvinner til å søke seg til å ta en realfaglig utdanning mener Studenttinget NTNU at det er viktig å 
synliggjøre  fagene på en slik måte at det appellerer til jenter som skal velge fagretning i grunn- og videregående 
skole. 
 
Kvinner som søker seg inn til teknologiske fag må være med på fagutviklingen slik at fremtidens realfag blir best 
mulig utviklet i tråd med begge kjønns preferanser, og ikke ensidig dominert av det ene kjønnet. Studenttinget 
NTNU vil jobbe for at det også på høyere grads studier skal være jevn representasjon mellom kjønnene. 

Likestilling blant vitenskapelig tilsatte 
Studenttinget NTNU vil at kjønnsforskjellen blant de vitenskapelig tilsatte utjevnes. I den grad det ikke går ut 
over universitetets faglighet bør det underrepresenterte kjønn ha fortrinnsrett.  
 
Kvinner som er vitenskapelig tilsatt bør slik Studenttinget NTNU ser det ha muligheten til å prioritere forskning 
og undervisning, slik at de kan fungere som gode rollemodeller  for kvinner i utdanning .  
 
For å gjøre kvinner best mulig kvalifisert til vitenskapelige stillinger, er det viktig at det legges til rette for god 
barnehagedekning, og at kommunen studenten faktisk bor i bærer sin del av ansvaret. Videre er det viktig at det 
opprettes tilstrekkelig med post.doc stipendiat er til at kvinner kan styrke sin egen kompetanse. 
 

Velferd og studiefinansiering 
Studenttinget NTNU har som prinsipp at velferdstilbudet og studiefinansiering for studentene skal bidra til å 
fremme lik rett til utdanning. Muligheten til å starte og gjennomføre en utdanning må være like god for alle, 
uansett sosial, geografisk eller etnisk bakgrunn, og uavhengig av kjønn, alder eller funksjonsnivå. Studenttinget 
NTNU vil arbeide for å fjerne alle økonomiske barrierer som i dag hindrer lik rett til utdanning. For at alle reellt 
skal ha denne mulighetene må forholdene legges til rette, særlig med tanke på funksjonshemmede og 
småbarnsforeldre, især alenemødre. 

Vertskommunens ansvar 
Hovedansvaret for velferd skal prinsipielt ligge hos vertskommunen. Studentvelferden som organiseres gjennom 
samskipnadene skal kun være et supplement til, og ikke en erstatning for det offentlige. Det faktum at 
studentsamskipnadenes har et velferdstilbud til studenter skal heller ikke medføre at studentene ikke behandles 
på lik linje med vertskommunenes øvrige innbyggere ved tildeling av sosiale ytelser.  
 
Studenttinget NTNU anser det som prinsipielt feil når kommunen fraskriver seg sitt ansvar ovenfor alle sine 
innbyggere ved å behandle studenter uten bostedsrett som andre rangs borgere. Studenttinget NTNU mener 
således at studentene skal ha anledning til å melde flytting til lærestedskommunen. 

Universitetets ansvar 
Studenttinget NTNU mener universitetet har et moralsk såvel som lovhjemlet ansvar for det strategiske 
planansvaret når det gjelder student velferden. NTNU må derfor, samarbeide med studentorganene, jobbe opp 
mot kommune, fylke og stat for å sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar og er studentenes behov bevisst. 
 



Universitetets strategiske ansvar omfatter også at hensynet til studentvelferd må komme i første rekke i 
utarbeidelse av universitetets strategiske planlegging, herunder utbygging av IT-infrastruktur, lokalisering av 
undervisningsbygg og tomtedisponering. 

Studiefinansiering 
Studenttinget NTNU går inn for en studiefinansiering som legger til rette for studier på heltid, og som gjennom 
en sosial profil i såvel tildeling som tilbakebetaling motvirker skjev rekruttering til høyere utdanning. Dette 
innebærer at kostnadsnormen bør være på linje med de faktiske kostnadene en heltidsstudent har. 
 
Studenttinget NTNU mener det er viktig å stille spørsmål ved dagens studiefinansieringsordning for å finne en 
mere rettferdig studiefinansiering. 
 
Studenttinget NTNU har som prinsipp at studielån skal avskrives ved uførhet, dødsfall og fylte 65 år. 
 

Språkvasken er ennå ikke gjort. 
 
 
STi-sak 5b/98 Arbeidsprogram - Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet til Studenttinget NTNU ble da lydende (før språkvasken): 
 

HANDLINGSPROGRAM FOR STUDENTTINGET NTNU 
 
Handlings programmet ble vedtatt slik det foreligger, og suppleres med vedtak i enkeltsaker der Studenttinget 
NTNUs mening ikke fremgår. 
 
Handlings programmet revideres hvert år. 

 
Sikring av Studentdemokratiet: 
Studenttinget NTNUs Arbeidsutvalg skal i løpet av perioden følge opp og revidere organets vedtatte 
«Informasjonsstrategi». 
 
Studenttinget NTNUs medlemmer skal gjennom sine verv aktivt informere studentene, spesielt gjennom de fora som 
finnes ved fakultetene. 
 
Studenttinget NTNU skal jobbe utadrettet blant annet gjennom studentmedia og gjennom aksjoner og markeringer i 
aktuelle saker. 
 
Arbeidsutvalget skal innen vårens siste møte for Studenttinget NTNU ha utarbeidet et grunnlagsdokument for 
medlemsskapsbekreftelsen i NSU. 
 
Studiekvalitet: 
Studenttinget NTNU skal i løpet av høsten starte planleggingen av en Fadderordning for førsteårsstudentene ved 
NTNU som skal søkes igangsatt høsten 1999i samarbeid med linjeforeningene.  
 
Studenttinget NTNU skal i løpet av høsten ha jobbet frem et forslag til «arbeidsmiljølov» som gjelder studentene 
ved NTNU. 

Doktorgradskandiater 
Studenttinget NTNU vil bistå Doktorgradsstipendiatenes interesseorganisasjon ved NTNU (DION) for å gi de fulle 
retter som arbeidstagere med de konsekvenser det måtte medføre for stipendiatene. 
 
 
Fagevaluering/-utvikling: 



Studenttinget NTNU skal søke å samarbeide med studentutvalgene for at fagevaluering blir en realitet ved alle fag 
ved NTNU. Gjennom dette samarbeidet skal STi også sørge for oppretting av referanse grupper i alle fag hvor 
studentene finner dette ønskelig. Studenttinget NTNU skal i løpet av våren be Kollegiet ta opp saken. 
 
Studenttinget NTNU ønsker en utredning  av alternative læringsformer, med tanke på en mulig gjennomføring av 
Problembasert læring ved alle fakultetene. 
 
Studenttinget NTNU skal jobbe for at det blir lettere å arbeide/studere tverrfaglig på universitetet. 
 
Studenttinget NTNU skal jobbe for en grundig utredning i forbindelse med overgang til vekttall ved hele NTNU. 
 
 
Internasjonalt arbeid: 
Studenttinget NTNU skal følge opp NSUs internasjonale arbeid. Herunder SOLAK og ESIB. 
 
Studenttinget NTNU skal sette søkelys på næringslivets og regjeringas investeringer og aktivitet i undertrykte 
regimer. 

Muligheter for utdanning i utlandet 
Studenttinget NTNUs ledelse skal følge opp Internasjonal avdeling slik at denne blir en bedre service institusjon for 
studenter som trenger assistanse og veiledning i forbindelse med utenlandsstudier. 

Holding til og mottak av utenlandske studenter 
Studenttinget NTNU skal i løpet av perioden søke samarbeid med ISU for å bedre oppfølgingen av utenlandske 
studenter ved NTNU. Studenttinget NTNU skal gjennom perioden være antirasistisk og ta avstand fra 
antidemokratiske foreninger og grupperinger. 
 
Studenttinget NTNU vil jobbe for å erklære NTNU som antirasistisk sone. 
 
 
Miljøsatsing: 
Studenttinget NTNU vil jobbe aktivt for at NTNU skal bli landets ledende miljøuniversitet, og vil i perioden jobbe 
for at NTNU følger opp Lokal Agenda 21. 
 
Studenttinget  NTNU vil være en pådriver for å få en klar mijløprofil på NTNU 
Resirkulering 
Studenttinget NTNU går inn for en satsing på resirkulering ved NTNU. NTNU skal legge press på Trondheim 
kommune slik at resirkulering kan gjennomføres i nær fremtid. 

IT-satsing 

Infrastruktur 
Studenttinget NTNU skal tidlig ta standpunkt  til egen finansiering av datamaskin, og finne retningslinjer på hvilke 
premisser som skal være tilstede før en slik ordning er aktuell. Vider skal Studenttinget NTNU påse at det 
opprettholdes et datasaltilbud tilpasset de faktiske behovene. 

Fremtidig IT-organsiering 
STI skal motarbeide opprettelsen av et IT-senter på Fornebu. 
 
 
Rekruttering: 



Studenttinget NTNU skal i løpet av perioden følge opp at studentperspektivet blir tatt med i det 
presentasjonsmateriellet som blir utformet ved universitetet. Studenttinget NTNU skal jobbe for at NTNU legger 
vekt på mulighetene for tverrfaglig arbeid når det rekrutteres til universitetet. 
 
STi skal arbeide for en bedre profilering av siv.ing - fakultet, som har lav søkning, i rekrutteringsarbeidet. 
 
 
Likestilling: 
Studenttinget NTNU stiller seg åpen til kjønnskvotering som en midlertidig løsning for å rekruttere inn det 
underrepresenterte kjønn blant studentene. 
 
Studenttinget NTNU ser det som et hensiktsmessig midlertidig virkemiddel å bruke moderat kjønnskvotering der 
søker ellers står likt ved ansettelse av vitenskapelig personale. 
 
 
Helhetlig læringsmiljø 
Studenttinget NTNU skal i samarbeid med Velferdstinget arbeide for at NTNU skal ta konsekvensen av sitt ansvar 
for det helhetlige læringsmiljøet. 
 
 
Forhold til NSU 
STi skal legge press på Velferdstinget, om at overføringene til NSU skal opprettholdes frem til medlemsforholdet er 
avklart. 
 
 
Velferd og studiefinansiering 
Studenttinget NTNU skal i løpet av perioden følge opp det vedtaket STi gjorde i STi-sak 48/97 om vertskommunens 
ansvar 

Studiefinansiering 
Studenttinget NTNU skal før det 44. ordinære Landsting i NSU ta opp studiefinansiering som egen sak. 
 
 

              
 

STi-møte 04/98 den 2.mars 
 
STi-sak 11/98 Oppnevning til styringsgruppen ORGUT 
Kristian Pedersen ble valgt ved akklamasjon. 
 
 
STi-sak 12/98 Budsjett 1998 
 Vedtak:  Note til budsjettet: «Denne posten er meget usikker. Studenttinget NTNU må  
   revurdere denne 
efter vedtak fattet i Velferdstinget»    
Budsjettets nøkkeltall ble som følger: 
Studenttinget NTNU godkjenner budsjettets nøkkeltall 
 
 
Nøkkeltall for 1998: 

 

Kontogruppe 3 Overføringer NTNU Kr. 303.000
 Overføringer NSU Kr. 215.000
 Sum inntekter Kr. 518.000



Kontogruppe 5 Personalkostnader Kr. 308.000
Kontogruppe 6 Andre driftskostnader Kr. 210.000
 Sum kostnader Kr. 518.000
 
Denne posten er meget usikker. Studenttinget NTNU må revurdere denne efter vedtak fattet i Velferdstinget. 
 
Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget fullmakt til å revidere budsjettet og sende det tilbake til Studenttinget som 
referatsak. 
 
Overføringer fra tidligere års regnskap i STi og SallT skal gå til oppgradering av kontorteknisk apparatur. 
 
 
STi-sak 13/98 Høring - Strategi og handlingsplan 1998 - 2003 om NTNUs etter- og 
 videreutdanningsvirksomhet. 
 
Innstillingen ble som følger: 
1. «Studenttinget NTNU stiller seg positive til at det gjennom EVID etableres et tettere samarbeid mellom 

grunnutdanningen og fagmiljøene i samfunnet. STi stiller seg positivt til at NTNU satser på EVU, så lenge dette 
ikke på noen måte forringer studietilbudet ved grunnutdanningen.» 

 
2. Studenttinget NTNU mener at etter- og videreutdanningstilbudet ved universtetet bør finansieres eksternt der 

etter- og videreutdanningstilbudet ikke er en del av grunnutdanningen. Den økonomiske belastningen bør falle på 
deltakerne ved kurset og ikke på universitetet for å unngå at andre av universitetets oppgaver nedprioriteres. Det 
må også innarbeides rutiner som forhindrer at fagmiljøer baserer sin økonomi på ekstern finansiering gjennom 
etter- og videreutdanningstilbud for å unngå en avhengighet som vil resultere i en nedprioritering av 
hovedoppgavene. 

 
3. Studenttinget NTNU stiller seg avvisende til at arbeid med gjennomføringen av etter- og videreutdanningskurs 

skal kunne inngå i de vitenskapelig ansattes ordinære undervisningsplikt. 
 
4. Studenttinget NTNU stiller seg positive til at enkelte fagtilbud som inngår i en ordinær grunnutdanning óg skal 

kunne inngå i universitetets etter- og videreutdanningstilbud, da dette vil formidle impulser mellom samfunn og 
universitet. Studenttinget NTNU vil allikvel understreke at disse kursene må organiseres slik at de fortsatt passer 
naturlig inn i de ordinære studentenes studieplan. 

 
5. Studenttinget NTNU krever at Kollegiet må utrede og ta stilling til problemstillingene rundt inntak basert på 

realkompetanse. Studentinget mener Kollegiet skal være åpne for bruk av forpøver der grunn- og EVID-
stundenter kan komme på samme kurs. 

 
6. Studenttinget NTNU ser det som uaktuelt at studenter skal være nødt til å betale kursavgifter for vekttall som 

inngår, eller kan inngå, i studieløp ved NTNU. Studenttinget mener at alle slike kurs, konferanser og seminarer 
ved universitetet bør være åpne og gratis for universitetets studenter såfremt de materielle og økonomiske 
rammene tilsier det. 

 
7. Studenttinget NTNU krever at NTNU i samarbeid med SiT må avklare om deltagere ved etter- og 

videreutdanningskurs ved NTNU skal betale semesteravgift på lik linje med vanlige studenter.» 
 

 
STi-sak 14/98 IT satsing for studenter 
IT-strategien ble som følger: 
 
1   «Potensialet for IT bør i større grad utnyttes i undervisning, forskning og formidling. 
 
2 Eierforhold til PC’er. 



2.1 «STi ønsker at NTNU skal legge til rette for at studentene skal kunne bruke sine private PCer i 
forbindelse til lærestedet.» 

  
 2.2 «Studenttinget ønsker at det jobbes for å få en tilfredsstillende finansieringsordning for PCer  
 som etter de studenter som ønsker dette i stand til å kjøpe sin egen PC til bruk i sin studiesituasjon.» 
 
3 Tilbud til studentene. 
 3.1 «Studenttinget ønsker at studentene skal ha et IT-tilbud som er tilrettelagt den enkelte students 
 studiesituasjon.» 
  
 3.2 «NTNU skal utarbeide et tall for dekningsgraden for hvert enkelt fakultet/institutt som skal 

 være oppfylt. Dekningsgraden skal basere seg på de maskinene som er tilgjengelig for 
alle studentene ved fakultetet/instituttet.» 

  
3.3 Studenttinget krever at NTNU gjør det klart overfor studentene hvilke programmer som  kommer til å 
bli brukt i fagene god tid i forveien, slik at studentene har noe Â forholde seg til når de kjøper privat 
utstyr. 

 
4 Ansvarsfordeling. 
 4.1 «Studenttinget mener det er naturlig at studenter ved høyere årskurs ved relevante studier skal 
 være med å bære noe av ansvaret for sitt eget IT-tilbud.» 
 
 4.2 Studenttinget mener NTNU skal ha et datasal-tilbud som skal gi alle studenter tilgjengelighet             
  og reell mulighet til Â bruke stasjonere, NTNU-eide PCíer på lærestedet. 
  

4.3 «STi mener NTNU skal tilby sine studenter all studie relevant programvare kostnadsfritt til bruk på 
egen PC.» 

 
 
5 Infrastruktur. 
 5.1 Studenttinget mener NTNU skal ha en slik kvalitet over sin infrastruktur at alle PCíer på alle   

saler kan brukes samtidig. 
 
 5.2 Studenttinget går inn for ordninger der studentene skal ha en kvote på grønt nummer på    
 oppring tjenesten. 
 
6  Opplæring. 
 6.1 NTNU skal gjentatte ganger gjennom semesteret arrangere kurs i bruk av de generelle  
 datatilbudene som finnes ved lærestedene. 
 

  
              

STi-møte 05/98 den 16.mars 
 
STi-sak 15/98 Valg til valgstyret for studentene 
 Vedtak: «Inge Haarstad og Hanne Guro Lier ble innstilt i valgstyret ved akklamasjon» 
 
 Vedtak: «AU får fullmakt til å innstille den tredje studenten til student valgstyret» 
 
 
STi-sak 16/98 Valg til den Sentrale Klagenemnda NTNU 
 Vedtak: «AU får fullmakt til å innstille representanter til Den Sentral Klagenemnd NTNU etter 

forslag fra SUéne.» 
 



 
STi-sak 17/98 Innføring av ECTS samlekarakter 
 Vedtak: «Studenttinget NTNU slutter seg til at det innføres en samlekarakter basert på ECTS 

systemet som foreslått av SEUT, men vil allikevel understreke at dette må skje på en 
fornuftig fundert  omregningsordning fra dagens system med fastsettelse av 
tallkarakterer.» 

 
 
STi-sak 18/98 Studiefinansiering 
 Vedtak: «Studenttinget NTNU skal fatte et vedtak angående Studiefinansiering.» 
 
Studenttinget NTNU ble enige om at de ikke trenger å fatte et vedtak på dette møtet. 
 
 

              
STi-møte 06/98 den 27. april 

 
STi-sak 20/98 Lokal Agenda 21 ved NTNU 
Gruppearbeid 
 
STi-sak 19/98 Fagevaluering ved universitetet 
 Votering: Enstemmig 
 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU anser at undervisningen er Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitets hoved-oppgave, og at denne undervisningen skal 
stimulere studentene til selvstendig og kritisk tenkning. Som en konsekvens av 
dette ser Studenttinget NTNU det som nødvendig at mottakerne av 
undervisningen, studentene, har stor innflytelse på undervisningsmetoder og 
fagplaner/-struktur. 

 
Studenttinget NTNU vil også påpeke den betydning både Underdalsutvalget 
(NOU 28: 1995, kapittel 6) og CRE rapporten la på evaluering av undervisningen 
som et virkemiddel for gjennomføre den visjonen om Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet. 

 
Studenttinget NTNU støtter videre opp om NTNUs charter, og vil bidra til at 
faglig dyktighet danner grunnlaget for et tverrfaglig, kritisk og konstruktivt 
samspill mellom studenter og vitenskapelige ansatte, hvor man kan avdekke 
sammenhenger, utvikle ny kunnskap og nye arbeidsformer.  

 
Studenttinget NTNU vil derfor oppfordre Kollegiet til å ta opp dagens ordninger 
for evaluering av fag/undervisning til en ny og grundig gjennomgang. Målet for 
en slik gjennomgang bør være å skape en ordning som vil fungere godt for alle 
fagmiljøene ved NTNU og som fungerer forsvarlig i alle ledd av prosessen, fra 
det å innhente tilbakemeldinger/evalueringer, til det punkt hvor faglærer tar 
eventuelle forbedringer/mangler til følge.  

 
En forutsetning for en slik gjennomgang, og for at fagevalueringen skal bli et 
effektivt verktøy for både studenter og ansatte ved universitetet, må være at alle 
grupper trekkes inn i arbeidet. Studenttinget NTNU vil derfor se det som sterkt 
ønskelig at universitetet gjennomfører en evaluering av dagens ordninger snarest 
mulig slik at man får et materiale å basere et videre arbeid på. 

 



Studenttinget NTNU forutsetter at studentene tas med i alle faser av 
fagevalueringsprosessen.” 

 
  
STi-sak 21/98 Satsing på alternative læringsformer 
 Vedtak: ”Studenttinget NTNU ønsker en utredning av alternative læringsformer ved Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet med tanke på at dette vil bli et satsingsfelt for 
fakultetene. Studenttinget NTNU ønsker å etablere NTNU som et universitet hvor 
undervisningens kvalitet er i fremste rekke. Studenttinget NTNU ber derfor at NTNUs 
styringsorganer setter saken på dagsordenen. 

 

Studenttinget NTNU er av den oppfatning at alternative læringsformer vil bidra til at 
studentenes kunnskaper vil heves. Dette på grunnlag av at alternative læringsformer bidrar 
til dybdekunnskap og i større grad gjenspeiler mange av de arbeidsformene som studenter 
vil møte i arbeidslivet. Studenttinget NTNU vil hevde at universitetet generelt fokuserer 
ensidig på forelesningen som eneste undervisnings-form ut fra økonomiske hensyn. At 
forelesningen er den billigste måten å formidle store mengder informasjon til en stor 
mengde mennesker på kortest mulig tid er et udiskutabelt faktum. Men Studenttinget 
NTNU vil påpeke at dagens økonomisk begrunnede satsing på kvantitet i undervisningen 
undergraver kravet om kvalitet. 

 
Studenttinget NTNU vil følge opp temaet i forhold til sin vedtatte politikk, spesielt med 
tanke på integrering av IT som et verktøy i undervisningen.” 

 
 
STi-sak 22/98 Dekning av kontingent til NSU høsten 1998 
Saken blir lukket og det vil bli tatt en prøvevotering på bekreftelse på NSU medlemskap før saken blir åpnet igjen. 
 
Det ble gått til direkte votering over AU’s tilrådning. 
 Votering: 16 stemmer for og 2 avholdende 
 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU ber på sterkeste om at det for høsten 1998 blir overført midler til 
Studenttinget NTNU tilsvarende den overføringen som ville vært gitt NSU i henhold til 
den oppsagte avtalen mellom Velferdstinget og NSU. 

Så fremt dette skjer ser Studenttinget NTNU frem til et konstruktivt samarbeide basert på 
tillit mellom Studenttinget NTNU og Velferdstinget til beste for de studentene organene 
representerer i fellesskap.” 

 
 
 

              
STi-møte 07/98 den 18. mai 

 
STi-sak 20/98 Lokal Agenda 21 ved NTNU 

 Vedtak: ”Studenttinget NTNU ønsker at NTNU skal satse mer på miljø og få en helhetlig 
miljøprofil. Som er skritt på veien bør Lokal Agenda 21 følges opp på hele universitet. I 
det ligger det at studenter og ansatte har en bevisst holdning til det globale 
ressurssamfunnet. Handlinger og holdninger bygger på prinsippet om å tenke globalt og 
handle lokalt. 

For å få til dette må konkrete tiltak iverksettes i dialog mellom studenter, vitenskapelig 
personell og andre ansatte og brukere av universitetet.” 



 
STi-sak 26/98 Den norske regjeringas forhold til undertrykkende regimer 
Det kom inn forslag om å gå til votering om STi ville ha diskusjon rundt AU’s innstilling eller leders dissens. 
 
 Votering: 9 stemmer for, 1 avholdende og 4 stemmer mot. 
Arbeidsutvalgets innstilling ligger til grunn for den videre debatten. 
 

Vedtak: ”Det er viktig at norsk utenriks politikk ikke blir ensbetydende med  norsk 
handelspolitikk. Hensynet til miljø, menneskerettigheter og  utvikling må ofte vike for 
norske selskaps  krav om profitt. Dette er  uheldig, fordi det må ikke bli tilfeldigheter eller 
norsk næringsliv  mulighet til fortjeneste som avgjør hvilke signaler  norske politiske  
myndigheter gir når det gjelder forholdet til menneskerettighets  situasjonen i det aktuelle 
land. Det norske næringslivets engasjement  i utlandet er økende og i mange landene det 
investeres i begås det  grove brudd på menneskerettighetene. Regjeringen bør stille krav 
om  at menneskerettighetene respekteres når det gjelder investeringer slik  som den gjør 
det når det gjelder u-hjelp. 

 
Studenttinget NTNU mener at en skal være svært forsiktig med å ta i bruk boikottvåpenet 
mot land, også diktaturstater og land hvor menneskerettigheter brytes. Samtidig er det 
viktig at vi ikke får et holdningsløst næringsliv som bare tenker på kortsiktig profitt, og i 
dette arbeidet har både staten og næringslivet et ansvar. Studenttinget NTNU mener at 
etiske retningslinjer for bedriftens aktivitet i utlandet bør vedtas i alle bedrifter. Gjennom 
de fagorganiserte  representanter i styret  er det fullt mulig å reise spørsmålet om å 
forplikte bedriften til å drive etisk forsvarlig virksomhet i utlandet. Men i tillegg til at 
næringslivet setter opp retningslinjer for egen aktivitet  er det viktig at staten legger press 
på næringslivet. Staten  er selv eier  eller deleier i en rekke bedrifter. Det er en selvfølge at 
disse bedriftene går foran som gode eksempler både når det gjelder  hvilke land enn bør 
investere i, og for hvordan en driver disse selskapene i utlandet. Det er på denne bakgrunn 
Studenttinget NTNU venter spent på regjeringens utforming av etiske retningslinjer for 
norske bedrifters engasjement i utlandet. Studenttinget NTNU mener  næringslivet bør ha 
følgende overordnede retningslinjer: 

 
Bedriften forplikter seg til å drive sin virksomhet i utlandet på en etisk forsvarlig måte. 
Dette innebærer at bedriften forplikter seg til å følge retningslinjer i forhold til 
menneskerettigheter , faglige rettigheter, avskaffelse av barnearbeid og hensynet til 
miljøet. 

 
For å fremme problemstillinger rundt norsk næringsliv og regjeringens forhold til 
utlandet, legges dette teamet inn i f.eks innføringskurset.” 

 
 
 
 
STi-sak 24/98 Valgordning av studentrepresentanter til Kollegiet og Studenttinget NTNU 
Det kom inn et endringsforslag.  
Forslag 1:  Fremmet av Kari Skogstad 
  Stryk ”…den mest demokratiske gjennomføringen…” i 1 setning. 
 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener at høstens valg av studenter gjøres ved at valget til 
studentrepresentanter i Kollegiet og Studenttinget NTNU avholdes som urnevalg. 
Studenttinget NTNU vil vurdere postvalg etter at rektor/prorektor valget er evaluert” 

 
 
STi-sak 25/98 Endring av Valgreglement 



 Vedtak:  ”§8 i valgreglementet endres til: 
   Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til valgstyret senest ti dager før valget. 
 
   Tilføyelse til §8 i valgreglementet: 

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.” 

 
 
STi-sak 23/98 Bekreftelse av NSU medlemskap 
Det kom inn 2 endringsforslag. 
Forslag 1.  Fremmet av Kirsti Jensen 
  Stryk hele 2. Avsnitt 
 
Forslag 2:  Fremmet av Ove Rekstad 
  Stryke ”UR” fra uravstemming i hele tilrådingen. 
 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU sender spørsmålet om universitetets studenter vil være tilknyttet Norsk 
Studentunion eller ikke ut til uravstemming, og søker å gjennomføre det i forbindelse med nyvalg 
av Studenttinget NTNU høsten 1998. Arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU godkjenner det 
endelige formuleringene til spørsmålet som sendes ut til uravstemming. 

 
Studenttinget vil også søke å få til en uravstemming vedrørende finansiering av en eventuell 
tilknytning til Norsk Studentunion i samarbeid med Velferdstinget. Studenttinget NTNU aksepterer 
at Velferdstinget tar ansvaret for utforming av ordlyden av et spørsmål rundt finansiering av en 
eventuell NSU tilknytning.” 

 
 
STi-sak 27/98  Forskrifter om Samskipnader 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener at det er et riktig skritt på veien for at 
doktorgradskandidatene skal kunne bli fullverdige arbeidstakere at de ikke defineres som 
studenter i forbindelse med studentsamskipnader. 

 
 Studenttinget NTNU mener at det bør presiseres at driftstilskudd til studentorganisasjoner 
ikke skal gå på bekostning av utdanningsinstitusjonenes plikt til å sikre god forhold for et 
lokalt studentdemokrati. Ytelser til studentorganisasjoner bør bare gis til dersom formålet 
er å sikre bedre velferd for studenter på et nivå som ikke kan ivaretas av det lokale 
studentdemokratiet. 

 
 Studenttinget NTNUs ledelse plikter å tale denne saken ovenfor NSU og andre aktuelle 
parter.” 

 
 
STi-sak 28/98  Evaluering av Studenttinget NTNU 
Skjemaene ble levert inn til sekretær. 
 
 
STi-sak 29/98  Møteplan for Studenttinget NTNU 

 Vedtak:  
”Studenttinget NTNU har møter i for høstsemesteret 1998 som følger: 
 Studenttinget NTNU Kollegiemøte 
1. Møte høsten 1998 14. september 16. september 
2. Møte høsten 1998 5. oktober 8. oktober 



3. Møte høsten 1998 26. oktober 29. oktober 
4. Møte høsten 1998 16. november 19. november 

 
Denne møteplanen er veiledene og kan endres dersom det er et uttrykt ønske om det fra Studenttinget NTNU 
eller dersom det innkalles til møter i henhold til reglement for Studenttinget NTNU.” 

 
 

              
 
 



UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER HØSTEN 1998 

 
STi-møte 08/98 den 14.september 

 
Før pausen ble det varslet om et ekstraordinært STi-møte mandag den 21.september for å velge inn 
et nytt AU-medlem. 
 
STi-sak 32/98 Alternativt budsjett for Studenttinget NTNU 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener det er rimelig at det ved en negativ uravstemning vedrørende 
NSU medlemskap, 

- vil være behov for å opprettholde minimum dagens aktivitetsnivå innen de sentrale studentorganer i 
Trondheim. Inndekking av de ekstra utgifter som kreves for å opprettholde dagens aktivitetsnivå er et 
ansvar som påhviler universitetet.  

- at Velferdstinget bevilger midler for å ivareta interessene studentene ved universitetet har innen 
velferdsspørsmål på et nasjonalt plan. 

- at det utredes en organiseringsmodell for studentdemokratiet i Trondheim som sikrer at studentene ved 
NTNU blir hørt på et nasjonalt nivå. 

- at det som en midlertidig ordning for året 1999 er det rimelig at Studenttinget NTNU får tilført 
ekstraordinære midler for å dekke bortfallet av NSU medlemskapet. Dette vil dekke informasjonsmateriell 
og kampanjer mot studentene tilsvarende det tilbudet lokallaget mottar i dag, samt økte driftsutgifter for å 
betjene den nødvendige representasjonen på nasjonalt plan. 

 
Det søkes å fremme en egen sak om studentrepresentantene i Kollegiets rolle i forhold til 
Studenttinget NTNU på Studenttinget NTNU s ordinære møte den 5. oktober. Utfallet av 
denne saken bør gjøres gjeldende for studentrepresentantene som velges inn i Kollegiet 
med virketid fra 01.01.99 uansett utfall av uravstemmingen” 

 
STi-sak 33/98 Fordeling av mandater til kommende Landsting i NSU 
Forslag: ”Representant fordelingen regnes ut fra det foregående høstsemesteret.  
 Ex.phil. studentene fordeles som ved valg til Studenttinget NTNU.” 
 
Saken vil bli behandlet på neste STi-møte 
 
STi-sak 34/98 Endring av Valgreglement 
Saken vil bli behandlet på neste STi-møte. 
 
STi-sak 30/98 Opprettelsen av multifakultært studieprogram 
 
 Vedtak: ”Studenttinget NTNU er av den klare oppfatning at et studieprogram i 

naturressursforvaltning bør etableres, dog ikke før det er faglig fundament for å tilby 
faget. STi stiller seg positiv til at det opprettes enkeltemner innen naturressursforvaltning 
inntil et fullstendig studieprogram er etablert. Det er viktig å nyttiggjøre seg den 
kompetasen som finnes på området for å gi studenter et godt tilbud. Vi viser til innstilling 
datert 11.05.98 fra arbeidsgruppen og slutter oss i hovedsak til denne. Dette programmet 
vil kunne være en måte å ta del i utviklingen av den verden vi lever i på. Det vil bidra til å 
styrke miljøprofilen ved NTNU.     

 
Det er et par momenter vi mener det er særlig viktig å vektlegge i denne sammenheng. 
Særlig synes vi det er viktig at det legges til rette for felles fysiske lokaler for de studenter 
og det fagmiljøet som skal være knyttet til studieprogrammet. Dette selv om studentene 
skal ha hjemmehørighet ved sine respektive institutter og rekrutteres fra disse silk at de får 



godkjent graden innenfor sine respektive fagmiljøer. Innenfor dette er det også viktig at 
det gis felles kurs. I tillegg må det tverrfaglig potensialet søkes utnyttet på dette feltet.  

 
Studenttinget NTNU viser også til SU- siv.ings generelle kommentarer til multifakultære 
studieprogrammer.” 

 
Protokolltilførsel 
Fremmet av Terje Christian Svendsen. 
”Følgende personer i Studenttinget NTNU støtter ikke mistillit forslaget mot leder i NSU, David Baum: 
Terje Christian Svendsen, Kjerstin Tobiassen, Ingvill Kvernmo, Carsten Wulff, Jøger Hansegård, Eivind M. 
Paulsen, Kirsti Jensen, Mads Veiseth, Birgit Lien, Wenche Falk-Larssen, Anja Skoglund, Kari Svelle og Ruth 
Ingvild Aarebrot. 
 
 
              

STI-møte 09/98 den 21.september 
 
STi-sak 34/98 Endring av Valgreglement 

Vedtak: Valgreglementet § 7. Valgbarhet endres til: 
 
 «Alle studenter ved NTNU er valgbare til STi. Studentene må være registrerte som 

studenter og være manntallsført ved det fakultet de stiller ved valg til.» 
 
STi-sak 33/98 Fordeling av mandater til kommende Landsting i NSU 

 Vedtak: § 2.3 Valg av representanter til Norsk Studentunions landsting. 
Representanter til NSUs landsting velges ved de ordinære STi-valgene. De som får flest 
stemmer innen en valgkrets ved valgene til STi er også representanter til NSUs landsting.  

 
Hver valgkrets til Studenttinget NTNU tildeles det antall representanter som en får ved å 
dividere studenttallet ved fakultetet på et gitt delingstall. Deretter rundes resultatet opp til 
nærmeste heltall. Det delingstallet som brukes, er det tallet som tilsvarer det totale antallet 
representanter NSUs Landsstyre fastsetter at Studenttinget NTNU har ved NSUs 
landsting. (Jevnfør NSUs statutter, Retningslinjene Kapittel II pkt. 1). Alle valgkretser til 
Studenttinget NTNU skal minimum tildeles en (1) representant til NSUs landsting. 

 
Hvis antallet representanter til NSUs landsting overstiger valgkretsens mandater i STi, vil 
de fremste vararepresentantene i valgkretsen være delegater til NSUs landsting. 

 
Vararepresentanter til NSUs Landsting fordeles ut fra rekkefølge av de faste valgte STi-
representantene, deretter de valgte vararepresentantene i STi.  

 
 

  Representantfordelingen regnes ut fra det foregående høstsemesteret. 
  Ex.phil studentene fordeles som ved valg til STi.” 

 
 
STi-sak 36/98 Valg av nytt AU-medlem 
 
Vedtak: ”Kirsti Jensen ble enstemmig valgt til nytt Arbeidsutvalgs medlem.” 
 
 
 

             



 
STi-møte 10/98 den 5.oktober 

 
STi var ikke vedtaksdyktige 
 

              
 

STi-møte 11/98 den 12.oktober 
 
STi-sak 37/98 Studentrepresentantene i Kollegiets rolle 
 

 Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener det er hensiktsmessig med en 
rollebeskrivelse for studentrepresentantene i Kollegiets funksjon. En slik 
rollebeskrivelse må synliggjøre og sikre representantenes autonomi i sin utøvelse av 
vervet. Like fullt er det viktig at rollebeskrivelsen viser til behovet for 
studentrepresentanter som arbeider på vegne av hele universitetet og er i stand til å 
innhente meninger og fremme aktuelle saker for disse. 

 
Studenttinget NTNU pålegger arbeidsutvalget å følge opp dette sammen med de sittende 
studentrepresentanter i Kollegiet med sikte på å fremme et felles forslag til riktig instans 
til godkjenning før innmeldingsfristen av kandidater til vervet. Studenttinget NTNU 
forventer at arbeidsutvalget trekker med seg tidligere ledelse av de sentrale 
studentorganene og kollegierepresentanter tas med på råd i saken. 
 
STi anbefaler kollegierepresentantene å utarbeide en rapport til neste års 
kollegierepresentanter.” 

  
 
STi-sak 38/98 Studiefinansiering 
  

 Vedtak:  
Generelt; 

- Lånekassens informasjonsarbeid og kundeservice skal alltid være optimal, og sette kunden hurtig i kontakt med 
saksbehandler. 

- Gjennom det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede studiefinansieringen bør det arbeids for å lage et kort 
og oversiktlig reglement for Lånekassen. 

- Behandlingstiden for klagesaker i Lånekassen må reduseres. 
- Lånekassen bør i større grad være i stand til å foreta skjønnsmessige vurderinger i klagesaker. 
- Lånekassen bør i større grad utvise skjønn ved vurdering av formue, slik at ordningen ikke medfører uheldige 

konsekvenser i enkelttilfeller. 
  
 

Studiefinansieringen i tildelingsfasen; 
- All utdanningsstøtte i videregående skole skal komme som behovsprøvd stipend (fullstipendiering).   
- Kostnadsnormen må heves til et nivå som muliggjør studier på heltid. Etterslepet bør tas igjen i løpet av en 

kortes mulig periode. Etterslepet bør komme som stipend. 
- Kostnadsnormen må knyttes opp til en indeks som gjenspeiler den reelle utviklingen i kjøpekraft for studenter. 

Dette kan blant annet gjøres gjennom utarbeidelse av en SIFO-norm for studenter. 
- At stipendandelen skal være 50%. 
- Studenter som ønsker det skal ha muligheten til å studere i sommerterminen og da motta støtte på lik linje med 

resten av året. 
 



 
Tilbakebetalingsfasen; 

- At hovedfagsavskrivingen videreføres, og at den tildeles automatisk. Videre at Studenttinget NTNU følger opp 
at det 5 årige siv.ing studiet faller inn under ordningen.  

- At studielånsrenta skal være lik statens innlånsrente. 
- At det innføres skikkelige avskrivingsordninger for personer med liten betalingsevne. Denne må være bedre enn 

dagens ordning der urovekkende mange blir inkassokunder i Lånekassen. 
 
 

Diverse; 
 - Grensen for gjennomsnittlig månedlig inntekt i studieåret (ved siden av utdanningsstøtten) bør heves økes til 

5.000,- . 
- At det ved sykdom også blir mulig å omgjøre lån til stipend i første semestermåned. 
 
 
 
STi-sak 39/98 Statsbudsjettet 1999 
 
 Vedtak: ”Studenttinget NTNU bør ha et lokalt fokus i sine markeringer i forbindelse med 

statsbudsjettet. 
 

Den mangelfulle finansieringen av Realfagsbygget er derfor en sak Studenttinget NTNU 
bør prioritere.” 

 
Det kom fram at det ikke var noen som ville jobbe i en gruppe om statsbudsjettmarkeringen. 
 
Det ble gått til votering over helheten med tillegget som var vedtatt: 8 stemmer mot, 5 avholdende og 1 stemme for. 
Helheten falt, og det ble ikke gjort noe vedtak i saken. Saken ble diskutert. 
 
 
STi-sak 40/98 Vertskommunens ansvar for studentene 
 

 Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener samspillet mellom studenter, kommune, 
utdanningsinstitusjon og samskipnad er avgjørende for utviklingen av Trondheim som studentby 
også i fremtiden. Dialogen som hittil har foregått mellom de forannevnte instanser har i liten grad 
gitt resultater, og Studenttinget NTNU mener det er på høy tid at studentene i Trondheim tar ansvar 
for at en slik dialog munner ut i reelle tiltak for å bedre Trondheim som studiested.  

 
Studenttinget NTNU forventer at det arbeides videre med følgende tre problemstillinger: 

- Næringsutvikling - Studentene i Trondheim utgjør en ressurs som er verdt å ta vare på. Til tross for 
dette flytter mange bort fra regionen etter  endt utdanning. Kommunen bør søke å videreutvikle de 
allerede eksisterende tilbudene til å bli mere attraktive for studenter som har en forretningside som 
de vil teste ut.  

- Kulturtilbud - Studentene i Trondheim er aktiv bidragsytere i byens kulturliv, men er i liten grad 
tatt med i det offentlige kulturtilbudet. Det bør fremmes tiltak som sikrer at denne delen av det 
utøvende miljøet i større grad blir tatt med på å fremme agendaen for byens kulturliv. 

- Sosiale ytelser - Studentene i Trondheim blir diskriminert i forhold til ordinære borgere i 
Trondheim kommune, det være seg sosialstønad og tildeling av barnehageplasser. Studentene som i 
Trondheim bør ha de samme rettene som andre innbyggere i Trondheim. 

 
Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget i oppdrag å trekke med de relevante studentorganer i 
Trondheim i det videre arbeidet. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å invitere eventuelle andre 
samarbeidspartnere enn Velferdstinget og Studentparlamentet ved HiST til å artikulere studentenes 
interesser.” 



 
 
 
STi-sak 41/98 Finansiering av NSU 
Det kom inn protokolltilførsel fra Endre Jo Reite og Gunnar Robert Sellæg. 

”Vi fratrer med dette i sak 41/98. Grunnet at vi begge vil måtte behandle sak 41/98 i andre organer ser vi 
det ikke som mulig å delta i behandlingen av denne saken på møte i STi den 12.10.98.”  
 

Protokolltilførselen ble diskutert, og det ble enighet om at de var inhabile i denne. 
 
Det vil si det samme som at Studenttinget NTNU ikke ble vedtaksdyktige i denne saken. Det ble åpnet for diskusjon 
som råd til AU. 
Saken ble diskutert, og det ser ut til at AU-STi og AU-VT er enige. 
 
 

  
              

STi-møte 12/98 den 26.oktober 
 
 
STi-sak 42/98 Premisser for en felles fadderordning ved NTNU 
 Votering:       Enstemmig 
 

 Vedtak: ”Studenttinget NTNU ser det som ønskelig å gjennomføre en felles 
fadderordning med virkning fra høsten 1999. Denne må bygge på at de eksisterende 
ordninger og sikre at det etableres varige strukturer der det i dag ikke er 
eksisterende/dårlig fungerende ordninger.   
En fadderordning på universitetsnivået må sikre en faglig trygghet og stimulere til søking 
og formidling av kunnskap på siden av dens sosiale funksjon. Den sosiale integrasjonen 
må skje under trygge omgivelser og ikke konkurrere med eksisterende tilbud. 
Studenttinget NTNU ser det som ønskelig om dette blir et av de tiltakene som prioriteres 
gjennom Kollegiets strategiske satsinger for kommende periode. Gjennom en slik satsing 
forutsettes det at det utvikles rutiner som gjør det enkelt å gjøre dette til en varig 
integreringsordning for nye studenter ved universitetet” 

 
 
STi-sak 43/98 ORGUT- hovedmodellen - høring 
 Votering: Enstemmig 
 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU slutter seg i store trekk til den foreslåtte hovudmodellen om ORGUT. Ein 
gler seg over det arbeidet som er gjort for å betre ressurstilgangen til universitetet sine 
primæroppgåver, forsking og undervisning. Studenttinget NTNU ynskjer å kommentera følgjande 
punkter nærare: 

- Leiarmøtet - Studentane må være betre representert enn det som er foreslått. Eit absolutt minimum er to 
studentar i den sentrale leiargruppa, men gjerne tre om det er rom for det. Ein slik representasjon må og  
følgjast ned i universitetet si organisering, og på fakulteta og institutt som iverksett slike leiargrupper er det 
ein føresetnad at studentane er minst like godt representert som i den sentrale leiargruppa. 

- Dialogmøter med studentane - Gjennom endringa i dekanmøtesamansetninga bør det vurderast å opprette 
ein dialogarena mellom studentane på studentutval- og fakultetnivået.  

- Instituttleiarnivået - Leiar av institutta må i si rolle ha ein klar forståing av at dei skal ha ein brei kontakt 
med studentane. Dette må verta tilpassa kvart enkelt institutt, og vi ser det som naturleg at fakulteta følgjer 
opp at dette skjer.  



- Utvalsstukturen - Ein kritisk gjennomgang av dei sentrale utvala sin funksjon synest frå studentane sitt syn 
som eit godt grep for å betre effektiviteten i administrasjonen av universitetet. Dette må likevel ikkje gå 
utover studentane sin moglegheit til å komme med innspel i saker som vedrører oss.   

- Studentutvala sine høyringar - Studenttinget NTNU slutter seg til dei moment som er komne fram i deira 
handsaming av saka.  

             -      Fakultetstyrene og instituttstyrene sin sammensetning bør slik Studenttinget NTNU 
ser det være                                     størst mulig mht. studenter. Det vil si 3 studenter i et 13 
mann stort styre og 2 i et 9-11 mann stort styre. 

 
Studenttinget NTNU pålegg arbeidsutvalet å skriva ein endeleg uttale basert på punkta over.”  

 
 
STi-sak 44/98 Arbeidsmiljølov for studenter 
 Votering: Enstemmig 
 
 Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener at studentene på lik linje med øvrige 

samfunnsborgere har krav på visse minstestandarder i sitt arbeidsmiljø; og ønsker derfor 
at Norsk Studentunion skal jobbe for en egen "arbeidsmiljølov for studenter".   

 
I påvente av de nasjonale initiativene vil Studenttinget jobbe for at Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet tar ansvar for; 

- Rettighetene til de studenter som i dag faller inn under arbeidsmiljøloven ved praktisk opplæring; med andre ord 
laboratoriearbeid og ekskursjoner. 

- At universitetet må ta en gjennomgang av dagens standarder for hovedfagskontrakter. 
- At universitetet må gjøre en undersøkelse av arbeidsforholdene for studenter; og utarbeider en forsvarlig 

standard som skal iverksettes. Her vil vi spesielt peke på PC-saler, leseplasser og forelesningssaler.  
  

Om det ikke blir innført noen nasjonal arbeidsmiljølov for studenter, skal STi ved AU 
jobbe for at NTNU kjenner sitt ansvar for studentene og lager en lokal arbeidsmiljølov for 
studenter. En slik arbeidsmiljølov bør, ved siden av det som allerede er nevnt under den 
nasjonale delen, ha et innslag om faglig stimulering og trygghet for studentene.” 

 
 
 
STi-sak 45/98 Innspill fra Kollegiets strategiske budsjettering 
 Votering: Enstemmig 
 

 Vedtak:  
Studenttinget vedtar følgende punkter og gir AU i oppgave å bringe disse videre til de rette instanser. 

 
• Det må utarbeides rutiner som gjør det mulig for Studenttinget å komme med innspill til studieavdelingens 

budsjett arbeid før denne oversendes til budsjett avdelingen. 
• Det er uheldig at driftsutgifter posteres over posten tiltak/satsninger og bidrar til å binde opp disse midlene i 

lengre tid. 
• Kollegiet må følge opp budsjettpremissen i K-sak 249/97 pkt. 16. 

 
Studenttinget legger særlig vekt på følgende momenter til årets budsjett behandling. 

• Behov for IT-utstyr er fremdeles stort. 8.000.000kr er å anse som en minimums investering i datasaler og 
datautstyr til studentbruk. 

• Et ORIGO senter på Gløshaugen må opprettes snarest. Dersom det ikke er fysisk mulig å opprette et slikt senter, 
skal det avsettes penger slik at man kan tilsette personale som kan ta fatt i de arbeidsoppgaver som likevel kan 
gjøres. 

• Det må øremerkes penger til tiltak som skaper bedre læring ved NTNU. 
 



Studenttinget finner det rimelig at det også settes av midler gjennom Kollegiets strategiske budsjettering til å 
realisere en felles fadderordning for nye studenter etter premissene skissert i STi-sak 42/98. 

 
 

              
STi-møte 13/98 den 16. november 

 
STi-sak 52/98 Valg til Velferdstinget 
 
Vedtak: Disse er valgt inn som faste representanter for Velferdstinget 1999. 
 Navn Vektede Stemmer 
 Odd Sverre Østlie 5,62 
 Bjørn Bye 4.90 
 Hulda B. Bernhardt 4,88 
 Ole Martin Grimsrud 4,50 
 Ole Anders Sandtrøen 2,93 
 Christian Fjellstad 2,87 
 Trine Viken Sumstad 2,83 
 Christopher Rolsdorph 2,61 
 Cathrine Tanø Bang 2,49 
 May-Linn Tollefsrud 2,22 
 Kari Anne Andersen 2,13 
 
 
 
STi-sak 51/98 Valg til Kollegierådet 
 
Vedtak: Disse er valgt inn som faste representanter i Kollegierådet for 1999 
 Navn Vektede Stemmer 
 Vegard Benterud 9,496 
 Per Kristian Norddal 6,544 
 Espen B. Larson 4,473 
 Kjersti T. Nergård 3,219 
 Tormod Gjestland 1,856 
 Ståle Olsen 1,732 
 Cathrine Christiansen 1,295 
 Geir Sørensen 1,022 
 
  Disse ble valgt inn som vararepresentanter 
  Stine Kallestad 
  Hans B. Aarhus 
 
 
STi-sak 49/98 Retningslinjer for studentdemokratiets prosjektmidler 
Votering: Enstemmig 
 
 Vedtak: Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget fullmakt til å disponere studentdemokratiets 
prosjektmidler ut i fra følgende retningslinjer: 
§ 1. Formål  

1.1. Prosjektmidlene skal ikke inngå i noen studentorganers ordinære drift, men støtte opp under 
ekstraordinære tiltak for å fremme en sak eller et tema som det søkende organet ønsker belyst 

§ 2. Hvem kan søke 
2.1. Alle organer i studentdemokratiet kan søke om midler gjennom prosjektmidlene. 

§ 3. Saksgang 



3.1. Studenttinget NTNU ved arbeidsutvalget er de som disponerer midlene, og før vedtak fattes skal alle 
studentutvalg ha hatt mulighet til å uttale seg om tiltaket bør støttes eller ikke. Vedtak fattet i 
arbeidsutvalget kan påklages til Studenttinget NTNU. 

3.2. Det kan ikke deles ut mere enn maksimalt halvparten at de disponible midlene i første semester i 
budsjettåret.  

§ 4. Offentliggjøring 
4.1. Studenttinget NTNU har ansvar for at det er mulig å søke om prosjektstøtte gjennom sin generelle 

informasjon til studentorganene ved NTNU. 
§ 5. Iverksetting 

5.1. Disse retningslinjene trer i kraft fra og med 01.01.99 
 
 
STi-sak 50/98 Nytt strategidokument for NTNU - høring 
 

 Vedtak:  
1) Innledningen  

a) Visjonen bør komme før historien og beskrivelsen av dagens NTNU 
       b) Visjonens 2setnig endres til ”NTNU skal ha sterke disipliner og faglig mangfold, og skal gjennom disse 

skape forståelse av samspillet mellom kultur, samfunn, natur og teknologi.” 
c) Kollegiet bør utdype hva som ligger i kunnskapsforvaltningen til NTNU 

 
 Vedtak:  
2) Utfordringene 
 a) Det er en utfordring for de ikke teknologiske fagmiljøene å håndtere samfunnets stadige teknologi 
tilpasning. 
 b) Universitetet har en utfordring i å sikre trygge rammer for en god grunnforsking 
 c) Rekruttering av dyktige og motiverte studenter en stor utfordring som må tas på alvor.  
 
 Vedtak: 
3) Hovedmålene 
 a) Det bør pekes på at studentene også skal stimuleres til å bidra i den faglige debatt og utvikling 
 
 Vedtak: 
4) Strategiene 
 a) Det bør presiseres at studentene er en del av fagmiljøet 
 b) Universitetsledelsen har et ansvar for at fagmiljøene får tilgang til å tilrettelegge for og blir motivert til å 

delta i gode og konstruktive læring- og evalueringsformer 
 c) Universitetsledelsen må ta et overordnet ansvar for å drive effektiv rekruttering av studenter til NTNU 
 d) Fagmiljø som stimulerer studenter til å dra ut bør bli belønnet 
 e) Universitetsledelsen bør ta ansvar for å veilede og hjelpe fagmiljøene i tilrettelegging for 

forskningsformidling 
 f) Fagmiljøene bør utvikle seg dynamisk for å tilby fag, lærings- og evalueringsformer som er ønsket av 

samfunn og næringsliv 
 g) Gjennom økt eksternfinansiert virksomhet bør Universetsledelsen ta ansvar for at dette ikke skjer på 

bekostning av grunnforskningen 
h) Fagmiljøene bør tilpasse seg slik at det er mulig å gjøre dynamiske endringer så smertefritt som mulig for å 

kunne virke i tiden 
 
 Vedtak: Under ”Dette er NTNU” en ny 1.setning.: ”På NTNU er studentene i fokus” 
 

 
Vedtak: Under –”Dette er NTNU”:  ”Vårt formål er å forvalte, fornye og formidle….” . Ordet 

”fornye” bør erstattes med for eksempel ”tilegne”, fordi vi mener at man tilegner seg ny 
kunnskap, man fornyer den ikke. 



 
Studenttinget NTNU skal skrive en høringsuttalelse ut ifra følgende punkter. 
 
1) Innledningen  

a) Visjonen bør komme før historien og beskrivelsen av dagens NTNU 
       b) Visjonens 2setnig endres til ”NTNU skal ha sterke disipliner og faglig mangfold, og skal gjennom disse 

skape forståelse av samspillet mellom kultur, samfunn, natur og teknologi.” 
c) Kollegiet bør utdype hva som ligger i kunnskapsforvaltningen til NTNU 

 
2) Utfordringene 
 a) Det er en utfordring for de ikke teknologiske fagmiljøene å håndtere samfunnets stadige teknologi 
tilpasning. 
 b) Universitetet har en utfordring i å sikre trygge rammer for en god grunnforsking 
 c) Rekruttering av dyktige og motiverte studenter en stor utfordring som må tas på alvor.  
 
3) Hovedmålene 
 a) Det bør pekes på at studentene også skal stimuleres til å bidra i den faglige debatt og utvikling 
 
4) Strategiene 
 a) Det bør presiseres at studentene er en del av fagmiljøet 
 b) Universitetsledelsen har et ansvar for at fagmiljøene får tilgang til å tilrettelegge for og blir motivert til å 

delta i gode og konstruktive læring- og evalueringsformer 
 c) Universitetsledelsen må ta et overordnet ansvar for å drive effektiv rekruttering av studenter til NTNU 
 d) Fagmiljø som stimulerer studenter til å dra ut bør bli belønnet 
 e) Universitetsledelsen bør ta ansvar for å veilede og hjelpe fagmiljøene i tilrettelegging for 

forskningsformidling 
 f) Fagmiljøene bør utvikle seg dynamisk for å tilby fag, lærings- og evalueringsformer som er ønsket av 

samfunn og næringsliv 
 g) Gjennom økt eksternfinansiert virksomhet bør Universetsledelsen ta ansvar for at dette ikke skjer på 

bekostning av grunnforskningen 
d) Fagmiljøene bør tilpasse seg slik at det er mulig å gjøre dynamiske endringer så smertefritt som mulig for å 

kunne virke i tiden 
 
 
 
STi-sak 52/98 Valg til Velferdstinget - vara 
 
Vedtak: Disse ble valgt inn som vararepresentanter til Velferdstinget for 1999: 
 Navn Vektede Stemmer 
 Anders Aune 10,01 
 Marianne Haug 6,56 
 Torgeir Holt 5,48 
 Andreas Heimdal 5,36 
 Anne Lise Aastad 3,46 
 Ståle Olsen 2,42 
 Jin Egil Aas-Eng 2,05 
 
 
STi-sak 53/98 Uravstemming om Studenttinget NTNU s tilknytning til Norsk Studentunion 
 Votering: 11 stemmer for, 2 avholdende og 3 stemmer mot 
 
 Vedtak: ”Studenttinget NTNU tar til etterretning de punktene som er fremstilt i klagen. 

Studenttinget NTNU avviser klagen da det ikke ser at klagegrunnlaget kan ha hatt 
avgjørende innvirkning på valgresultatet.” 



 
 
STi-sak 46/98 Oppfølging av uravstemmingsresultatet -Studenttinget NTNU s forhold til  

Norsk Studentunion 
 Votering: 15 stemmer for og 1 avholdende 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU ønsker ikke å være medlem i Norsk Studentunion.” 
 
 
STi-sak 47/98 Oppfølging av uravstemmingsresultatet – endring i reglement 
Saken ble fremmet på dette møtet og vil bli vedtatt på det neste Studenttings møte. 
 
 
STi-sak 48/98 Oppfølging av uravstemmingsresultatet – endring av forretningsorden, 

instruks for arbeidsutvalget, økonomireglementet og informasjonsstrategien 
1) Forretningsorden ble fremmet på dette møtet og vil bli vedtatt på neste møte 
 
2) Endring i instruks for arbeidsutvalget 
 Votering: Enstemmig 

Vedtak:  
§4.2 Studenttingets leders oppgaver utad 
Ansvaret for ekstern informasjonsvirksomhet og de eksterne representasjonsoppgaver. Ansvaret for å holde 
kontakten med ledelsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ha kontakt med andre 
studentorganisasjoner, lokalt og nasjonalt. 

 
3) Endring i økonomireglementet 

Votering: Enstemmig 
Vedtak:  
2.2 Driftsmidler 

Posten om NSU strykes 

[…] 
 
2.3.1 Budsjett Studenttinget NTNU 
Budsjettet legges frem på første møte i Studenttinget NTNU over nyttår, og ses i sammenheng med 
arbeidsprogrammets innhold. 
 
Inntektsposter:  

 Overføringer fra NTNU 

 Andre overføringer 
Utgiftsposter:  
 Personalkostnader 
 Andre driftskostnader 
 

Søknad om driftsmidler som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års regnskap. Det kan også 
sendes søknad om ekstraordinære midler. 

 
4) Endring i informasjonsstrategien 

Votering: Enstemmig 
  

Vedtak:   
Delmål 
STi skal jobbe for å bedre kontakten med de andre studentpolitiske organ, administrasjonen ved NTNU, og 
nasjonale studentorganisasjoner. 
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