
UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER VÅREN 1999 

 
Konstituerende møte den 23.november 

 
STi-sak 01/99 Valg av leder til Studenttinget NTNU 
Det var 1 kandidat til ledervervet 
Kandidat: Nina Ruth Kristoffersen 
Votering: 21 stemmer for og 4 blanke 
 
 Vedtak: ”Nina Ruth Kristoffersen er valgt til leder for Studenttinget NTNU for 1999.” 
 
 
STi-sak 02/99 Valg av nestleder til Studenttinget NTNU 
Det var en kandidat til nestledervervet. 
Kandidat: Eivind Magnus Paulsen 
Votering: 20 stemmer for og 5 blanke 
 
 Vedtak: ”Eivind Magnus Paulsen er valgt til nestleder for Studenttinget NTNU for 1999.” 
 
 
STi-sak 03/99 Valg av 3 AU-medlemmer til Studenttinget NTNU 
Det var 4 kandidater til AU 
Kandidater:  Ingvill Kvernmo 
   Rolf Arve Madsen 
   Gunnar F. Standal 
   Kristin Bingen 
 Vedtak: Disse ble valgt inn i Arbeidsutvalget 
   Navn   Vektede stemmer 
   Kristin Bingen  14,5 
   Ingvill Kvernmo  9,0 
   Gunnar F. Standal  8,5 
 
 
              

STI-møte 01/99 den 8.februar 
 
STi-sak 04/99 Valg til råd og utvalg som STi innstiller til 
Styret for Universitetsbiblioteket: 
Vedtak: ”Peter Haugseth ble valgt som fast representant i  Styret for Universitetsbiblioteket, og 

Hulda Bernhardt ble valg inn som vararepresentant.” 
Opptaksnemnda: 
Vedtak: ”Håvard Ravn Ottesen ble valgt inn som representant til Opptaksnemda fra de frie 

studier.” 
Vitenskapsteoretisk Forum: 
Vedtak: ”Jørund Buen ble valgt som representant til Vitenskapsteoretisk Forum og Rolf Arve Madsen ble 

vararepresentant.” 
 
Etter- og videreutdanningsutvalget: 
Vedtak: ”Ole Anders Sandtrøen ble valt inn som representant i Etter- og videreutdanninsutvalget.” 
 
Program for Lærerutdanningen (PLUT): 



Saken oversendes til AU. 
 
Rådet for Funksjonshemmede Studenter: 
Vedtak: ”Trine Fissum ble valgt inn som representant til Rådet for Funksjonshemmede 

Studenter..” 
 
Vedtak: ”Saken vil bli tatt opp igjen på neste STi-møte den 22.februar..” 
 
 
STi-sak 09/99 Valg av Kontrollkomite til Studenttinget NTNU 
Vedtak: ”Inge Haarstad ble valgt inn som leder for Kontrollkomiteeen til Studenttinget NTNU.” 
 
Vedtak: ”Erik Rye Norgren ble valgt inn som medlem for Kontrollkomiteeen til Studenttinget NTNU.” 
 
Saken vil bli tatt opp igjen på det neste STi-møte den 22.februar for å få valgt inn det siste medlemmet i 
Kontrollkomiteen. 
 
 
STi-sak 05/99 Arbeidsgrupper i Studenttinget NTNU 
 Vedtak: ”Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU stiller seg bak  saksbehandlers vurdering, og 
støtter opprettelsen av fire grupper med følgende navn og saksområder: 
 
Gruppe nr.1: ”Universitetet & Utdanning” 
Gruppe nr.2: ”Velferd, Likestilling, Miljø & Kommune” 
Gruppe nr.3: ”Informasjon og profilering ” 
Gruppe nr.4: ”Nasjonalt & Internasjonalt” 
 
Gruppens målsetninger skal følge ut fra innholdet i handlingsprogrammet.  
 
Gruppene skal ikke uttale seg utad på vegne av Studenttinget NTNU, da de ikke er formelle besluttende organer. 
Arbeidsmåten i gruppene skal være uformell, med størst vekt på å øke engasjementet og kunnskapsnivået samt og 
komme med innspill i saker innenfor sitt ansvarsområde. Gruppene trenger ikke å være like store, men må ha 
minimum fire representanter fra Studenttinget NTNU. En fast person fra arbeidsutvalget vil ha ansvaret for å 
innkalle gruppemøtene og utarbeide saksliste til hvert møte.  Sammensetningen av gruppene skal være forsøkt basert 
på interesse, kjønn og studiested. 
 
Gruppen velger selv sin arbeidsform, og skal selv definere en strategi for å nå sine mål slik de er vedtatt i 
Handlingsprogrammet.” 
 
 
STi-sak 06/99 Burma aksjoen 
Vedtak: ”Studenttinget NTNU ønsker å støtte Burma aksjonen den 3.mars. Vi oppfordrer til at alle 

representantene deltar aktivt i aksjonsarbeidet. Vi vil aktivt profilere Studenttinget NTNU under 
aksjonen. 

 
Gruppa som skal jobbe med demokrati, engasjement og aksjoner får et spesielt organisatorisk 
ansvar i denne saken. De skal utarbeide en sak som gir retningslinjer for Studenttinget NTNU sitt 
engasjement i saken til STi-møtet den 22.februar.” 

 
 



 
 
 
STi-sak 47/98 Oppfølgning av uravstemmingsresultatet – endringer i reglementet 
 

 Vedtak: § 1 Funksjon og myndighet 
§ 1.1 STi´s myndighet. STi er det øverste valgte organ for alle studentene ved Norges teknisk-
naturvitenskaplige universitet, jfr. Lov om universiteter og høgskoler, §27, pkt. 1. STi behandler 
universitetspolitiske og nasjonale studentsaker. STi  er valgorgan for Velferdstinget. 

§ 1.2 STI´s oppgaver. STi drøfter og uttaler seg i saker som fremlegges fra NTNU eller som er 
viktig for studentene ved NTNU. 

  STi sørger for en best mulig oppfølging av disse sakene. 

  […] 

  § 2.3 Slettes 
 

§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet. Arbeidsutvalget utgjør STi’s daglige ledelse, og 
representerer STi mellom STi’s møter. Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet reguleres i egen 
instruks. 

 
 
STi-sak 48/98 Oppfølgning av uravstemmingsresultatet – endringer i forretningsorden 

 Vedtak: Punkt 2 faste punkter på dagsordenen endres til 
  Faste punkter på dagsorden: 

• Referat fra møter i Studenttinget NTNU og AU. 
• AU-medlemmene refererer kort  om arbeidet siden siste møtet. 
• Referat fra møter i Kollegiet. 
• Referat fra allmøtene/ fakultetene foretas kort og muntlig av en representant fra hvert allmøte/ 
fakultet. 
• Referat fra MSU, SU-APB, SU-Cand.scient, SU-HSV, SU-Siv.ing og Velferdstinget. 
• Referat fra råd og utvalg STi innstiller til 
• Eventuelt 

  Kritikk av møtet 
 
 
STi-sak 08/99 Møteplan våren 1999 
 Vedtak: Studenttinget NTNU skal våren 1999 ha følgende møteplan: 

8. februar 
   22. februar 
   15. mars 
   19. april 
   10. mai 
Møtene starter kl. 1800 og møtested vil bli gitt i møteinnkallinga. Det skal tilstrebes at møtene holdes rundt om på de 
ulike campusene. 
 
 
STi-sak 07/99 Handlings- og prinsipprogram 
 
Voteringen vil foregå på møte den 22.februar. Da vil det ikke bli noen debatt eller anledning til å 
komme med vedtaksforslag. Det vil kun bli en voteringssekvens på denne saken. 

              



 
STi-møte 02/99 den 22.februar 

 
STi-sak 04/99 Valg til råd og utvalg som STi innstiller til 
Museumsstyret: 
Vedtak: ”Steen Karlson ble innstilt som fast representant i  Museumsstyret, og Frode V. Lium ble 

innstilt som vararepresentant.” 
 
Rådet for funksjonshemmede studenter: 
Vedtak: ”Marte Oppedal Vale ble enstemmig innstilt til Rådet for funksjonshemmede studenter.” 
 
Opptaksnemnda ved NTNU: 
Vedtak: ”Tiril Thompson ble enstemmig innstilt til Opptaksnemnda ved NTNU, og Roy Skoglund 

ble innstilt som vararepresentant.” 
 
Arbeidsmiljøutvalget: 
Vedtak: ”Roar Grønhaug ble innstilt som representant til Arbeidsmiljøutvalget.” 
 
 
STi-sak 09/99 Valg av Kontrollkomite til Studenttinget NTNU 
Leder redegjorde kort om saken. Da kandidaten leder hadde fått tak i trakk seg i siste stund, så må saken taes opp 
igjen på neste STi-møte som er den 15/3. 
 
STi-sak 07/99 Handlings- og prinsipprogram 
Vedtak: 

Prinsipp- og Handlingsprogram 
for Studenttinget NTNU 

Et best mulig utgangspunkt for vellykkede studier for flest mulig studenter er Studenttinget NTNU sitt 
overordnede prinsipp. Utdanning er en ressurs både for samfunnet og for enkeltmennesket. Alle skal ha lik 
mulighet til høyere utdanning uavhengig av kjønn, funksjonshemming eller sosial bakgrunn. Fordeling av 
kunnskap gir maktspredning i samfunnet, og det er til det beste både for samfunnet og den enkelte, at enhver 
får mest mulig ut av sine evner. Studenttinget NTNU ønsker at flest mulig studenter skal kunne studere det 
de vil hvor de vil. Kvaliteten på studiene skal likevel være høyest prioritert. 
 
Studenttinget NTNU skal jobbe til studentenes beste når det gjelder faglige, økonomiske, kulturelle og sosiale 
rettigheter. Vi skal bidra i utforminga av utdanningstilbudet og læringsmiljøet ved institusjonen. I tillegg skal 
vi påvirke nasjonalt for å få økt satsning og fokus på høyere utdanning. 

Vi er en del av samfunnet og skal ha de samme rettigheter som andre. Trondheim kommune må ta ansvar for 
alle sine innbyggere. Det er viktig at vi behandles som en positiv ressurs i Trondheim. 
 
Staten skal tilby en studiefinansiering som muliggjør det å være heltidsstudent uavhengig av studentens 
bakgrunn. 
 
Studenttinget NTNU er studentenes øverste organ ved NTNU. De skal bidra til at studentdemokratiet er 
levende. Studenter må aktivt bruke sin mulighet til representasjon. 
 
 



Universitet og Utdanning 
P R I N S I P P 

Universitets og utdanningspolitikk 
Studenttinget NTNU mener det er nødvendig med en styrking av den statlige universitetssektoren. Det offentlige må 
ha hovedansvar for utdanning, og å sørge for at alle har en reell mulighet til å ta den  utdanningen de ønsker. NTNU 
må være åpen for innspill fra samfunnet og næringsliv, men skal ikke la seg  styre av eksterne aktører. 
 
Studiekvalitet 
For å stimulere til kunnskapssøkingen og erfaringsutvekslingen er det viktig at studiekvaliteten er optimal. Dette 
gjelder både de fysiske, pedagogiske og sosiale forutsetninger for studiet. 
 
Bygningsmasse ved NTNU må utbedres slik at de fysiske studieforholdene blir gode for alle studentene. Dette 
gjelder spesielt tilpassing av studenttilbud slik at funksjonshemmede studenter kan benytte seg av universitetets 
tilbud på lik linje med funksjonsfriske. Hensynet til funksjonshemmede studenter må på samme måte veie tungt ved 
prosjektering av nybygg og lignende. 
 
Studentarealene ved NTNU skal være hensiktsmessig dimensjonert, slik at støy, lys, luftkvalitet og temperatur gir en 
god arbeidsplass. Det må utarbeides en egen arbeidsmiljølov for studenter, og der dagens arbeidsmiljølov er 
gjeldende må den følges opp.  
 
Trygghet og respekt overfor andre er en viktig forutsetning for å ha et godt psykisk arbeidsmiljø på universitetet. 
Både studenter og ansatte må ta ansvar slik at dette blir tilfelle.  
 
Alle studenter må få beskjed om en fremtidig omlegging av fagene i god tid før denne trer i kraft.  
 
Vi anser doktorgradskandidatene som arbeidstagere ved universitetet. Det er også viktig at doktorgradskandidatene 
har god kontakt med studenter på lavere og høyere nivå. 
 
Karaktersystemet ved NTNU må ikke gå på bekostning av studentenes nasjonale mobilitet. 
 
Fag og undervisning 
Vi støtter opp om at undervisningen skal være forskningsbasert, og legge vekt på at forskningsresultater, metoder og 
problemstillinger bringes inn i undervisningen. Studentene må delta i utformingen og forbedringen av faglærers 
pedagogikk og fagplan/fagstruktur.  
 
NTNU skal motta signaler fra samfunns og næringsliv i arbeidet med faglig utvikling så lenge det ikke bryter med 
universitetets integritet. For at dette skal fungere, er selvstyrte universiteter som  gjensidig godkjenner tilsvarende 
kursenheter en forutsetning. 
 
Samspillet mellom studenter og vitenskapelige ansatte om forskningsbasert undervisning vil være til gavn for begge 
parter.  
 
Vi stiller oss kritiske til at norsk utdanning er ensidig rettet mot vekttallsproduksjon. Universitetets formål er å 
stimulere studentene til kritisk og selvstendig tenking. Forelesningen som dominerende undervisningsform 
motvirker dette prinsippet. Alternative lærings- og evalueringsformer må brukes i stor grad. Økt satsing på 
problembasert læring, semesteroppgaver og øvinger, både i grupper og alene er viktig. Samfunnet har endret seg og 
det stilles større krav til evne til tverrfaglighet og samarbeid. Dette må gjenspeiles i læringsprosessen ved 
universitetet.  
 
Evaluering av studier 
Studentene må ha gode muligheter til å evaluere undervisningen. Resultatet av evalueringen skal tas alvorlig av 
ledelsen ved NTNU. Spesielt må studenter som nettopp er ferdige med et studium få muligheten  til å evaluere hele 



sin studiegang ved universitetet. Disse studentene har oversikt over hele studiet og er faglig kompetente nok til at 
deres synspunkt bør veie tungt ved den videre utformingen av studiet. 
 
Informasjonsteknologi 
For at studentene skal ta del i utviklingen innen informasjonsteknologi må fagtilbudet og tilrettelegging av utstyr og 
programvare være best mulig.  
 
NTNU skal holde all programvare og lisenser som studentene har bruk for i studiesituasjonen. 
  
Det må finnes tilbud om grunnleggende kurs i bruk av de IT-verktøy som er tilgjengelige ved NTNU med fokus på 
faglig bruk. 
 
NTNU må legge forholdene til rette for at studentene kan knytte sin egen datamaskin opp mot nettverket.  Det må 
finnes en tilgjengelig strategi som sier hvilken retning vi går i faglig og teknisk, slik at studentene vet hva de skal 
forholde seg til når det gjelder innkjøp av privat utstyr. 
 
NTNU skal være et nasjonalt sentrum innenfor IT og data, både når det gjelder kompetanse og kapasitet. 
 
Rekruttering 
Vi ønsker 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 NTNU sitt fagtilbud. NTNU skal rekruttere studenter 
fra hele landet.  
 
Det er viktig å få elever i videregående til å velge realfag i større grad. NTNU må satse på en økt markedsføring 
overfor de elevene som skal velge fag i den videregående skolen.  
 
Rekruttering til høyere grad må også prioriteres. Både ved rekruttering av studenter og ansatte må det  
tilstrebes en kjønnsmessig balanse. 
 
Undervisning er like viktig som forskning. Ved rekruttering av vitenskapelig personale må derfor pedagogiske 
kompetanse vektlegges i like stor grad som den rent faglige. 
 
 

Universitet og Utdanning 
H A N D L I N G  

Studiekvalitet 
Vi skal jobbe for en grundig utredning i forbindelse med overgang til vekttall ved hele NTNU. 
  
Vi skal jobbe med et forslag til arbeidsmiljølov/studiemiljølov som gjelder studentene ved NTNU. I dette arbeidet 
skal vi søke samarbeid med Velferdstinget. 
 
Vi skal jobbe for økte bevilgninger til forskning og universitet. 
 
Vi vil at NTNU skal ha et parallelt karaktersystem, inntil de andre universitetene eventuelt innfører et  
bokstavkaraktersystem. 
 
Fag og undervisning 
Vi skal samarbeide med studentutvalgene for at fagevaluering blir en realitet ved alle fag ved NTNU. Gjennom dette 
samarbeidet skal vi jobbe for oppretting av referansegrupper i alle fag. Vi skal også sikre at evalueringene av fagene 
får innvirkning på det tilbudet som gis. 
 
Vi vil følge opp utvalget som skal utarbeide en undervisningsstrategi for NTNU. Her mener vi det er viktig å 
fokusere på lærings- og evalueringsformene som blir brukt. 
 



Vi skal jobbe for at det blir lettere å arbeide og studere tverrfaglig på universitetet. 
 
Informasjonsteknologi 
Vi skal jobbe for et større og bedre IT-tilbud ved NTNU. Vi må som et minimum kreve at datatilbudet er tilpasset de 
faktiske behovene studentene har i forbindelse med studiet. 
 
Vi skal jobbe for at ledelsen gir et klart signal om at de fortsatt ønsker NTNU som et sentrum for tungregning. 
 
Rekruttering 
Vi skal i løpet av perioden følge opp at studentperspektivet blir tatt med i det presentasjonsmateriellet som blir 
utformet ved universitetet. Vi skal jobbe for at NTNU legger vekt på mulighetene for tverrfaglig arbeid når det 
rekrutteres til universitetet. 
 
Vi skal arbeide for en bedre profilering av fakultet med lav studentsøkning.  
 
Vi vil jobbe for å få rekruttert inn det underrepresenterte kjønn, i de tilfeller hvor de er svært underrepresentert. 
 
Vi vil jobbe for å styrke de frie studienes faglige profil. 
 

Informasjon og Profilering 

P R I N S I P P 
Sikring av studentdemokratiet 
Demokrati er Studenttinget NTNU sitt overordnede styringsprinsipp. Dette innebærer at vi må søke å høre alle 
studenters  meninger, og gi rom for fri meningsutveksling innen studentdemokratiet. For å nå dette målet er det et 
krav at vi kontinuerlig vurderer vår arbeidsform og organisering.  
 
Det er viktig for Studenttinget NTNU 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. Det er  viktig at studentene har full innsynsrett i organets 
virksomhet. 
 
Vi må ha en faglig valgt ledelse på alle nivåer. Vi mener det er viktig å ha maksimal studentrepresentasjon i styret av 
universitetet. 
 
Som studentrepresentanter er vår eneste mulighet til reell innflytelse i universitetspolitikken at  avgjørelser tas i de 
fora der vi er representert. Ved NTNU opplever vi derimot stadig at saker avgjøres  på forhånd, eller at premissene 
allerede er lagt. Dette gjelder særlig på instituttnivå. På denne måten  mister vi reell innflytelse i saker som angår 
oss. Vi mener derfor at all saksgang ved universitetet skal formaliseres, og at alle vitenskapelige og administrativt 
ansatte i lederfunksjoner gis en grunnleggende innføring i møteledelse og saksgang. 
 
 
Engasjement 
Studenttinget NTNU skal være kjent blant alle studenter ved NTNU. 
 
Studenttinget NTNU skal stimulere til økt engasjement blant studentene og ha ansvar for opplæring og  
rekruttering til studentorganene. 
 
 
Aksjoner 
Studenttinget NTNU skal ta initiativ til å synliggjøre oss gjennom aksjoner. 
 
 
 
 



 
Informasjon og Profilering 

H A N D L I N G 
Demokrati 
Studenttinget NTNU sitt Arbeidsutvalg skal i løpet av perioden følge opp og revidere organets vedtatte 
informasjonsstrategi. 
 
Vi skal samarbeide med andre studentorgan og sikre informasjonsflyten mellom oss. 
 
Ledermøter 
Vi vil jobbe for at studentene både på institutts- og fakultetsnivå får den representasjonen de har krav på. 
 
Vi vil jobbe for at studentene får reell innflytelse både på institutt- og fakultetsnivå.  
 
Vi skal også arrangere skolering for de nye tillitsvalgte i ledergruppene.  
 
Engasjement 
Vi skal satse på bruk av allmøtene for å få råd fra studentene.  
 
Vi må utarbeide informasjonsmateriell for å informere studentene om aktuelle saker og rettigheter, samt synliggjøre 
Studenttinget NTNU. 
 
Studenttinget NTNU sine medlemmer skal gjennom sine verv aktivt informere studentene, spesielt gjennom de fora 
som finnes ved fakultetene. 
 
Vi skal synliggjøre oss aktivt i media, og da særlig i studentmedia. 
 
Studenttinget NTNU skal engasjere studenter der de er, både i studiesituasjon og i fritid. Vi skal særlig jobbe aktivt 
med Studentersamfundet og Studentbrygga.  
 
Aksjoner  
Vi skal jobbe utadrettet gjennom aksjoner og markeringer i aktuelle saker.Vi skal arbeide aktivt ovenfor nasjonale 
og lokale aviser for å spre informasjon og skape blest om aktuelle saker som berører studentene ved NTNU. Det er 
viktig at Studenttinget NTNU som det øverste studentorganet ved NTNU, aktivt gir sin støtte til aksjoner innenfor 
organets kjerneområder. 
 

Nasjonalt og Internasjonalt 

P R I N S I P P 
Internasjonalt 
Internasjonal Solidaritet 
Internasjonal kontakt bidrar til å øke samarbeid og forståelse mellom kulturer, noe som er nødvendig for å løse 
internasjonale konflikter. Studenttinget NTNU må vise solidaritet med studenter i andre land som har dårligere 
vilkår enn oss. Vi ønsker å samarbeide med studenter på tvers av landegrenser for å sette fokus på miljø-, fattigdom-, 
etniske- og andre internasjonale problemer.  
 
Utdanning i utlandet 
Vi ser på muligheten til å ta hele eller deler av utdanningen i utlandet som en god anledning til å få andre 
perspektiver og viktig kjennskap til andre kulturer og språk.  Universitetet har et spesielt ansvar for å legge til rette  
for og å veilede  de studentene som vil ta utdanning i utlandet. Studentene skal ha samme prioritet som fagpersoner. 
For å få studentmobiliteten størst mulig, må det opprettes flere avtaler mellom NTNU og utenlandske universitet 
som gjør det gunstig å studere i utenlandet. Internasjonal avdeling må være behjelpelig med å undersøke andre 
alternativer enn de som  allerede er etablert. 
 



Innpassing av internasjonal utdanning må være mulig å ordne før avreise. 
 
Holding til og mottak av utenlandske studenter 
Studenttinget NTNU anser alle mennesker uavhengig av kjønn, religion, rase og politisk bakgrunn som likeverdige. 
Alle studenter som kommer til Norge for å ta utdanning må få spesielt god oppfølging. 
 
En viktig del av internasjonalisering er mottak av utenlandske studenter. Studenttinget NTNU mener at NTNU i 
større grad må henvende seg utenlands for å søke studenter. Spesielt bør forholdene legges til rette for studenter fra 
vanskeligstilte områder. Slike studenter med tilfredsstillende resultater bør tilbys studiefinansiering på meget 
generøse vilkår. Integrering av utenlandske studenter i universitetsmiljøet bør prioriteres både faglig og sosialt.  
 
Masterstudier for utenlandske studenter 
NTNU bør opprettholde masterstudier forbeholdt studenter fra land der det er spesielt behov for den kompetanse 
universitetet rår over. Vi vil at universitetet skal gjennomgå denne ordningen for aktivt å bidra til å bedre landenes 
situasjon både når det gjelder demokrati og økonomi. 
 
Faglig internasjonalisering 
Det er viktig at de faglig ansatte deltar i internasjonale fora for å styrke fagmiljøene ved universitetet. Gode 
kontakter på tvers av landegrenser vil styrke universitetet som forskningsaktør både når det gjelder resultater og 
rekruttering av vitenskapelig personale. 
 
Nasjonalt  
Studenttinget NTNU er NTNU-studentenes øverste organ i Norge. Dette medfører en forpliktelse for Studenttinget 
NTNU til å følge med på den nasjonale arena, og å påvirke de nasjonale beslutningsinstanser når det er behov. Vi vil 
søke å bli hørt i riksdekkende media og fora. Det skal være en prioritert oppgave å få representanter inn i relevante 
nasjonale råd og styringsorganer. 
 
 
 

Nasjonalt og Internasjonalt 
H A N D L I N G 

Internasjonalt 
Vi skal følge opp Internasjonal avdeling når den nå blir lagt under de nye serviceseksjonene. Vi skal jobbe for at 
studenter som trenger assistanse og veiledning i forbindelse med utenlands studier får den hjelp de har behov for. 
 
Vi skal i løpet av perioden søke samarbeid med International Students Union (ISU) for å bedre oppfølgingen av 
utenlandske studenter ved NTNU. Vi skal gjennom perioden opptre antirasistisk og ta avstand fra antidemokratiske 
foreninger og grupperinger. Vi ønsker å delta i dagsaktuelle solidaritetsaksjoner. 
 
 
Nasjonalt 
Vi må arbeide aktivt for å få til et godt samarbeid med de øverste studentorganene ved andre universitet og 
vitenskapelige høyskoler samt Norsk Studentunion. 
 
Vi vil jobbe for å bli hørt på nasjonalt plan i de saker som angår oss. Vi vil søke å få plass i universitetsrådets 
representantskap. I tillegg skal vi jobbe for representasjon i alle nasjonale utvalg som er relevante for NTNUs 
studenter.  
 
Det skal utarbeides prinsipper for vårt arbeid på nasjonalt plan 
 
 
 
 
 



 
Velferd, Miljø, Likestilling og Kommune 

P R I N S I P P 
Velferd 
Velferdstilbudet og studiefinansiering for studentene skal bidra til å fremme lik mulighet til utdanning. Muligheten 
til å starte og gjennomføre en utdanning må være like god for alle. For at alle reellt skal ha denne muligheten, må 
forholdene legges til rette, særlig med tanke på funksjonshemmede og småbarnsforeldre, især enslige forsørgere. 
 
For å få til et godt velferdstilbud for studenter er det nødvendig at de som har ansvaret for dette møtes og 
samarbeider til studentenes beste. Det bør dannes en arena hvor kommunen, utdanningsinstitusjonene og studentene 
møtes.  
 
Ansvaret for oppfølging av lokal og nasjonal studentvelferd ligger primært på Velferdstinget. Studenttinget NTNU 
begrenser derfor sin velferdspolitiske virksomhet til de områder som ligger utenfor Velferdstingets mandat. 
 
Vertskommunens ansvar 
Hovedansvaret for velferd skal ligge hos vertskommunen. Studentvelferden som organiseres gjennom 
samskipnadene skal kun være et supplement til, og ikke en erstatning for det offentlige. Studentene skal ikke 
behandles annerledes enn vertskommunens øvrige innbyggere ved tildeling av sosiale ytelser.  
 
De studenter som ønsker det, må få anledning til å melde flytting til den kommunen de studerer i. 
 
Det er vertskommunens ansvar å ha et godt barnehagetilbud som også har rom for studenter. Det skal ikke være 
noen forskjell i behandlingen av studenters barn og andres barn. Det bør være en lovfestet rett til gratis barnehage 
for familier med lav eller ingen inntekt.  
 
Kommunen må gi studentene det samme tilbudet om sosialhjelp som alle andre innbyggere. En lik behandling 
innebærer også at studenter skal ha mulighet til å bli behandlet  for sykdom i kommunen eller fylket de bor i også 
når dette går ut over akutt behandling.  
 
Universitetets ansvar 
NTNU må ta sitt lovpålagte strategiske planansvar når det gjelder studentvelferd på alvor. NTNU må derfor jobbe 
opp mot kommune, fylke og stat for å sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar og er  
studentenes behov bevisst. Dette må skje i samarbeid med studentorganene. 
 
Universitetets strategiske ansvar omfatter også at hensynet til studentvelferd må prioriteres i utarbeidelse av 
universitetets strategiske planlegging, herunder utbygging av informasjonsteknologisk infrastruktur, lokalisering av 
undervisningsbygg og disponering av tomter. 
 
For at funksjonshemmede skal få et så godt velferdstilbud som mulig bør de integreres i det generelle 
velferdstilbudet for studenter. Vi bør ha et godt samarbeid med rådet for funksjonshemmede studenter ved NTNU. 
Denne organisasjonen bør være representert i planleggingen av nye velferdstilbud og ved  
tilrettelegging av tilbud som allerede eksisterer. 
 
Studiefinansiering 
Studenttinget NTNU går inn for et statlig studiefinansieringssystem som er likt for alle studenter uansett bakgrunn. 
Systemet skal yte studentene et rimelig studielån samt et utdanningsstipend. De årlige utbetalingene skal være 
tilstrekkelige for at studenter kan være studenter på heltid. 
 
Det er viktig at den enkelte student skal få en forutsigbar tilbakebetalingssituasjon. Studentene trenger muligheten til 
å velge fastrente for en periode på 5-10 år i Statens Lånekasse.  
 
Kostnadsnormen bør være på linje med de faktiske kostnadene en heltidsstudent har. Vi mener at studiefinansiering 
bør knyttes opp til folketrygdens grunnbeløp.  
 



Ved starten på høyere utdanning skal ingen ha studiegjeld fra videregående skole, og det må derfor innføres en 
behovsprøvd fullstipendiering av videregående utdanning. 
 
Studielån skal avskrives ved uførhet, dødsfall og fylte 65 år.  
 
Stipendandelen bør være betraktelig høyere enn dagens 30 %, og den øvre grense for hvor mye man kan tjene ved 
siden av fullt studielån og stipend må heves. 
 
Miljø 
Studenttinget NTNU ønsker at NTNU skal få en sterk miljøprofil, og at NTNU skal bli Norges ledende 
miljøuniversitet. 
 
NTNU skal sette dagsorden i samfunnsdebatten og lede utviklingen både når det gjelder miljøteknologi og 
bevisstgjøring.  
 
Det er nødvendig at NTNU får en overordnet faglig miljøstrategi når det gjelder hvilke tilbud som gis av utdanning 
og hvilken forskning som skal prioriteres. NTNU skal på driftssida handle til det beste for miljøet. 
 
Likestilling 
Begge kjønn skal ha like muligheter. Rekruttering av det underrepresenterte kjønn må være en prioritert oppgave. 
Vi stiller oss åpne til positive særtiltak som en midlertidig løsning for å rekruttere inn det underrepresenterte kjønn 
både blant studenter og ved ansettelse av vitenskapelig personale. 
 
Likestilling blant studenter 
Det er viktig å synliggjøre  realfagene slik at de appellerer til jenter som skal velge fagretning i videregående skole. 
 
Kvinner ved universitetet må være med på fagutviklingen slik at begge kjønns preferanser blir tatt med. 
Studenttinget NTNU vil jobbe for at det også på høyere grads studier skal være jevn representasjon mellom 
kjønnene. 
 
Likestilling blant vitenskapelig ansatte 
Det bør være en kjønnsmessig balanse blant de vitenskapelig ansatte. I den grad det ikke går ut over universitetets 
faglige kvalitet, bør det underrepresenterte kjønn ha fortrinnsrett. 
 
For å gjøre det mulig for kvinner å kvalifisere seg til vitenskapelige stillinger må forholdene legges til rette. Det skal 
være god barnehagedekning, og vertskommunen må bære sin del av ansvaret. Videre er det viktig at det opprettes 
tilstrekkelig med post.doc-stipendiat, slik at kvinner kan styrke sin egen kompetanse. 
 
Kommune 
Studenttinget NTNU mener at studentene må stå sammen for å påvirke politikken i kommunen. Vi må jobbe aktivt 
opp mot partier, media, kommuneadministrasjonen og politisk styring for at disse skal ta hensyn til studenter behov. 
 
Studenter bør ha stemmerett i den kommunen de bor i størstedelen av året 
 
 

Velferd, Miljø, Likestilling og Kommune 
H A N D L I N G 

Velferd 
Vi skal jobbe aktivt for å bedre boligsituasjonen for studenter og unge. 
 
Vi vil bistå Doktorgradsstipendiatenes interesseorganisasjon ved NTNU (DION) for å gi stipendiatene fulle 
rettigheter som arbeidstakere. 
 



Vi skal i samarbeid med Velferdstinget følge opp gruppa som jobber med fadderordning for førstesemesterstudenter 
på Dragvoll. 
 
Vi vil i det kommende året jobbe for at Stortinget følger Studenttinget NTNU sin politikk i studiefinansiering. I 
tillegg skal vi jobbe for at vi får en utbetaling som er så stor at det blir mulig for flere å være heltidsstudent. En 
økning av kostnadsnormen må komme som stipend. 
 
Vi skal i samarbeid med Velferdstinget arbeide for at NTNU skal ta konsekvensen av sitt ansvar for det helhetlige 
læringsmiljøet. 
 
Vi skal bidra i opprettelsen av de nye serviceseksjonene på lærestedene og være med i oppfølgingen etter at de er 
etablert. 
 
Miljø 
Vi vil jobbe aktivt for at NTNU skal bli landets ledende miljøuniversitet både innen utdanning, forskning og på 
driftssida. Vi vil være en pådriver for å få en tydelig miljøprofil ved NTNU. 
 
Vi går inn for en satsing på resirkulering ved NTNU. NTNU skal legge press på Trondheim kommune slik at 
resirkulering kan gjennomføres i nær fremtid. 
 
Likestilling 
Vi stiller oss åpne til positive særtiltak som en midlertidig løsning for å rekruttere inn det underrepresenterte kjønn 
både blant studenter og ved ansettelse av vitenskapelig personale. 
 
Kommune 
I forbindelse med at det er valg i Trondheim og Sør- Trøndelag i høst, vil Studenttinget NTNU stille kandidater og 
politiske partier til ansvar for studentenes situasjoner i vertskommunen. 
 
 
STi-sak 06/99b) Burma aksjonen - retningslinjer 
Vedtak:  ”AU utarbeider punkter til løpeseddel som forklarer hvorfor Studenttinget NTNU velger 

å støtte Burma-aksjonen. Dette legges frem for Studenttinget NTNU på møtet mandag 
22.februar-99. 

 
Gruppa for informasjon og profilering utarbeider videre retningslinjer for Studenttinget 
NTNU sin deltagelse i aksjonen, samt koordinerer denne deltakelsen. De får i tillegg 
ansvaret for å utarbeide endelig tekst for løpesedlene. Denne teksten skal godkjennes av 
leder eller nestleder før den trykkes.” 

 
 
STi-sak 10/99 Service seksjoner - gruppearbeid 
Det ble delt opp i 4 grupper. De jobbet i ca. 45 minutter før de fremførte sine synspunkter. Synspunktene ble levert 
skriftlig, og det vil bli skrevet et brev som sendes til Studieavdelingen. 
 
 
STi-sak 11/99 Elbilen – et tiltak for å fremme et miljøvennlig universitet 
Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener NTNU skal være en foregangsinstitusjon for å sette 

miljøproblematikken på dagsorden. I dette ligger det et spesielt ansvar for å fremme 
miljøvennlige løsninger internt i organisasjonen der det er mulig. Studenttinget NTNU ber 
NTNU om å anskaffe Elbiler til å erstatte konvensjonelle kjøretøy der dette ansees 
hensiktsmessig. Studenttinget NTNU ser også med velvilje på et eventuelt forslag om å se 
på muligheten til å iverksette en bildelings ordning for å fremme Elbilen som et 
miljøvennlig alternativ til nærtransport.” 

 



              
 
STi-møte 03/99 den 15.mars 

 
STi-sak 09/99 Valg til Kontrollkomiteen 
Ingen kandidater. Valg utsatt. 
 
 
STi-sak 15/99 Gruppearbeid om yrkesetiske retningslinjer for veileder 

Innledning ved likestillingsrådgiver Anna Ølnes. Leder redegjorde for gruppearbeidet.  
 
NTNU skal utarbeide yrkestetiske retningslinjer for forholdet mellom veileder og 
student. Gruppene ble bedt om å komme med synspunkter på hvordan disse skal 
utformes. Gruppa for velferd, miljø, likestilling og kommune skal sammenfatte 
resultatene av arbeidet.  
 

 
STi-sak 12/99 Bruk av fri egenkapital (Navn på sak endret fra: Bruk av overskudd fra 1998) 
Vedtak: STi velger å ta inn den fri egenkapitalen fra tidligere år i budsjett for 1999 og eventuelt 

vurdere avsetninger i denne behandlingen. 
  
    
STi-sak 13/99 Budsjett for Studenttinget NTNU 1999* 
Vedtak: Forhandlinger mellom International Student Union og Velferdstinget innledes 

uavhengig av Studenttinget NTNU.  
  

De enkelte budsjettposter ble vedtatt ikke behandlet. Det endelige vedtaket 
skal derfor bare inneholde nøkkeltallene. AUs forslag vil følgelig ligge til 
grunn for disponeringen av pengene. 
 
Vedtak: AUs innstilling vedtatt og ble seende slik ut som en følge av 
vedtak i foregående saken. 

Budsjettets nøkkeltall: 
  Budsjett 1998 Budsjett 1999
Kontogruppe 3 Overføringer NTNU Kr. 303.000  356.0001 
 Andre overføringer  Kr. 215.000 497.0002  
 Sum inntekter Kr. 518.000 853.000 
Kontogruppe 5 Personalkostnader Kr. 308.000   330.196 
Avrundet  331.000
Kontogruppe 6 Driftskostnader Kr. 210.000  521.909
Avrundet  522.000
 Sum kostnader Kr. 518.000 852.105 
 Kostnader avrundet Kr. 853.000

 
Protokolltilførsel fra Håvard Ravn Ottesen 
 

 
                                                 
 
 



  
STi-sak 14/99 Politisk styrt studielånsrente 
Vedtak: Saken utsatt til neste møte. 
 
  

              
STi-møte 04/99 den 19.april 

 
STi-sak 19/99 Valg til råd og utvalg som STi innstiller til 
Rådet for funksjonshemmede studenter: 
Vedtak:    ”Laila Bakke ble enstemmig innstilt som vara til Rådet for funksjonshemmede studenter.” 
 
Undervisingsstrategiutvalget: 
Vedtak: ”Eivind Magnus Paulsen ble enstemmig innstilt som vara til undervisningsstrategiutvalget.” 
 
Den Sentrale Klagenemnd: 
Vedtak:    ”Tomas Levin og Christian Fjellstad ble innstilt som representanter til Den Sentrale Klagenemnd.” 
 
Programstyret for Ex.phil: 
Vedtak:  ”Norunn Korsberg og Erling Paulsen ble innstilt som representanter til Programstyret for Ex.phil.” 
 
Forskning- og undervisningsfondet: 
Vedtak: ”Hulda B. Bernhardt ble innstilt som representant til Forsknig- og undervisningsfondet.” 
 
Vedtak: ”AU gies fullmakt til å fremstille representanter til verv som står ledig fra STi-møte 19.04.99.” 
 
 
STi-sak 09/99 Valg av Kontrollkomite til Studenttinget NTNU 
Vedtak: ”Marie Miranda Holt ble enstemmig valgt inn i Kontrollkomiteen.” 
 
 
STi-sak 20/99 Disponering av Investeringsfond 
Votering: 3 stemmer for, 5 avholdende og 12 stemmer mot. 
 Forslaget falt 
 
 
STi-sak 17/99 Økonomisk avtale med Velferdstinget 
 
Vedtak:  Midlertidig økonomisk avtale  

mellom  
Velferdstinget  

og  
Studenttinget NTNU 

 
1) Velferdstinget tildeler Studenttinget NTNU et økonomisk tilskudd på kr 297 000 for drifts -perioden 01.01.99 - 

31.12.99. 
 
2) Tilskuddets størrelse er basert på driftsregnskap 1998 til Studenttinget NTNU, indeksregulert til kr 178 000 i 

driftsmidler 1999, med et ekstra tillegg på kr 68 000 til budsjettposten "Reisegodtgjørelse, ref. billetter" og kr 51 
000 til budsjettposten "Kurs, reklame, møteutgifter m.m.".  

 



3) Velferdstinget legger ingen føringer på Studenttinget sin interne fordeling av driftsmidler. Det er opp til 
Studenttinget selv å fordele de tildelte driftsmidler slik det synes dem best. 

 
4) Velferdstinget er uten økonomisk ansvar for de forpliktelser Studenttinget måtte påta seg 
 
5) Velferdstinget overfører 50 % av tilskuddet ved kontraktsinngåelse. Resterende beløp utbetales 01.08.99 forutsatt 

at halvårsregnskap og revidert budsjett samt aktivitetsplan for høstsemesteret foreligger. 
 
6) Studenttinget er forpliktet seg til å bruke av egne oppsparte midler (fri EK) samt eventuelt andre eksterne midler 

som fremskaffes før det brukes av økonomiske midler overført fra Velferdstinget. 
 
7) Et eventuelt overskudd (ubrukte midler) for regnskapsåret 1999 tilbakeføres Velferdstinget. 
 
8) Studenttinget bekrefter ved undertegning av denne avtalen at de er innforstått med at det  alene er NTNUs 

ansvar å legge forholdene til rette for at Studenttinget skal kunne drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, 
slik det fremgår av Lov om Universiteter og Høgskoler § 27, pkt.3.  Det vil som følge av dette være naturlig å 
søke NTNU om økonomiske midler til fremtidig drift av Studenttinget. Studenttinget plikter å foreta en god 
saksbehandling og levere en forsvarlig og velbegrunnet søknad innen de tidsfrister NTNU fastsetter. 

 
 
STi-sak 14/99 Politisk styrt studielånsrente 
Vedtak: ”Studenttinget NTNU ønsker en subsidiert markedsstyrt rente.” 
 
 
STi-sak 21/99 Gruppearbeid om undervisningsstrategi 
Det ble enighet om å ha gruppearbeid fram til kl. 21.30, og i stedet for oppsummering av gruppearbeidet skulle 
gruppene levere skriftlig tilbakemelding til Kirsti Jensen. Kirsti Jensen skal skrive et sammendrag til neste STi-møte. 
 
 
STi-sak 18/99 Regnskap 1998 
Vedtak: ”Studenttinget NTNU tar Resultatregnskapet og Balansen for 1998 til etterretning.” 
 
 
STi-sak 16/99 Yrkesetiske retningslinjer for studentassistenter 
 Vedtak: ”Studenttinget NTNU vil sende et brev til de ansvarlige for yrkesetiske retningslinjer ved 

NTNU 
   Med utgangspunkt i punktene referert under saksbehandlers vurdering.” 
 
   Forslag til punker som bør være med i et slikt skriv er: 
 
   *God folkeskikk 
   *Vel forberedt til timen 
   *Til tide 
   *Vise respekt 
   *Ta hensyn til kunnskapsnivå 
   *Student /Studentassistent skal ikke trakasseres verken psykisk eller fysisk 
 
 
              

 
 
 
 



STi-møte 05/99 den 10. mai 
 
STi-sak 23/99 Valgstyret for 1999 
Vedtak:  ”Gunnar Standal, Tiril Thompson og Christian Tro ble valgt inn i valgstyret for 1999 ved 

akklamasjon.” 
 
 
STi-sak 24/99 Diskusjonssak om arbeid nasjonalt 
Momenter som kom fram i diskusjonen: 
• Studenttinget NTNU sin ledelse må forankre sin politiske ryggrad og ta avgjørelser ut fra den når det ikke blir 

tid til å ta opp sakene i Studenttinget NTNU. 
• Studenttinget NTNU må prøve å få tingene ut til studentene, og ikke bare i studentdemokratiet. 
• Vi må samarbeide med andre (NSU, andre universitet og høgskoler, HiST, andre studentorgan og NTNU sin 

ledelse 
• Studenttinget NTNU har et ansvar ovenfor Studentutvalgene 
• Skal vi prioritere bort oppgaver? Skal vi være gratispassasjerer. Her var meningene veldig delte: Prioritere 

sterkere og kjør på handlings- og prinsipprogrammet, av og til må vi være gratispassasjerer, skal leder eller 
nestleder bare ha nasjonale saker?, vi bør også bidra der vi er enige og ikke være gratispassasjerer – vi må også 
tørre å være annerledes. 

 
 
STi-sak 26/99 Informasjonsmateriell for førsteårsstudenter 
Vedtak: ”Informasjonsgruppa skal utforme ei brosjyre retta mot førsteårsstudenter og forsøke å få 

denne med i konvolutten som blir sendt ut til alle nye studentar.” 
 
 
STi-sak 27/99 Budsjettsituasjonen til IDI 
Vedtak: ”STi ønsker at NTNU skal være landets ledende universitet på utdanning innen data og 

informasjonsteknologi. STi mener bevilgningene til IDI ikke er i samsvar med det 
ambisjonsnivået tidligere investeringer har antydet. Mer konkret mener STi at: 

  *Økt antall studieplasser ikke skal gå utover studiekvalitet 
  *Datautdanningen skal være et satsingsområdet ved NTNU.” 
 
 
STi-sak 28/99 Moholt kjellerne 
Det ble avstemming om forretningsorden skulle fravikes. 
 Votering: 8 stemmer for 2 avholdende og 5 stemmer mot 
Det ble ikke 2/3 flertall så det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 

 Saken ble drøftet og Studenttinget NTNU sin ledelse tok signalene med seg videre og vil ta dem med på 
Velferdstinget sitt møte den 11.mai. 
 
 
STi-sak 22/99 Evaluering av våren 1999 
Skjemaene skal leveres inn før sommeren. 
 
 
 

              
 
 



UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER HØSTEN 1999 

 
STi - møte den 15.september 

 
Studenttingssak 27/99 STi møteplan høsten 1999 
 Votering: Enstemmig 
 Vedtak: Studenttinget NTNU skal høsten 1999 ha følgende møteplan: 
 

Onsdag 15.september 
Mandag 4.oktober 
Mandag 25.oktober 
Mandag 15.november – valgmøte 

 
Møtene starter kl. 1800 og møtested vil bli gitt i møteinnkallingen. Det skal tilstrebes at 
møtene holdes rundt om på de ulike campusene. 

 
 
Studenttingssak 28/99 Budsjett 2000 
Det ble en prinsipiell debatt om en ekstra person eller ikke, og ikke en debatt om tall størrelser. 
 Votering: 12 stemmer for, 2 stemmer mot og 2 avholdende. 
 Vedtak: ”Arbeidsutvalget innstiller på budsjett alternativ 2.” 
 
 
Studenttingssak 29/99 Yrkesetiske retningslinjer for veiledere 
 Votering: Enstemmig 
 Vedtak: 

Yrkesetiske retningslinjer for veiledere 
 NTNU har et ansvar for å gi hovedfags- og diplomstudenter og doktorgradstipendiater veiledning av høy kvalitet. 
Samtidig er det instituttenes  og den enkelte veileders ansvar å forvalte og utøve  denne veiledningen. Veiledningen 
skal på best mulig måte være faglig tilfredstillende. NTNU forventer at den enkelte veileder utøver sin virksomhet  
profesjonelt og at kandidaten også bidrar til at ordningen fungerer optimalt. 

Instituttenes og veilederes forpliktelser ovenfor kandidatene 
A   Instituttene må kvalitetssikre veiledningen gjennom opplæring og bevisstgjøring om det å            
      veilede . 
B  Veilederen må utvise respekt for veiledningen som kompetansefelt. Veilederen må være klar over den særegne 
utfordringen som veiledning representerer og føle en forpliktelse til å utvikle sin egen kompetanse på dette området. 
C   Veileder må søke å være en god rollemodell for sine kandidater. 
D  Veiledere bør avsette tid i veiledningen til å drøfte hvordan arbeidet skal legges opp. 
Arbeidsformen bør evalueres underveis og justeres. 

Respekt for kandidatens personlige og faglige integritet          
A Veileder må utvise respekt for kandidatens personlige og faglige integritet og avstå fra handling eller uttalelse som 
kan innebære angrep på hans/hennes verdighet. 
B Veileder må respektere kandidatens kjønn, etnisk tilhørighet , livssyn, seksuell legning, livssituasjon og lignende. 
C  Veileder må ikke opptre  på måter som kan virke krenkende  og/eller seksuelt utfordrende på kandidaten. 
D  Veilederen må være åpen for reaksjoner fra kandidaten som påpeker usakligheter, uheldig språkbruk eller 
utilbørlig adferd. 



 
Asymmetri i veiledningsrelasjonen 
A Veilederen må våre bevisst den asymmetri som eksisterer i  veiledningsrelasjonen. 
Faglig  kunnskap og autoritet skal ikke utnyttes til å vinne  faglige/personlige fordeler på bekostning av andre. 

Doble relasjoner 
A   Veileder må sørge for å holde en profesjonell avstand til kandidaten. 
 
Tillit og fortrolighet 
A  Veiledere må ikke prioritere sine egne behov i veiledningen, f.eks ved å betro seg  om sine egne faglige eller 
personlige problemer med mindre betydning for kandidatens arbeid. 
B   Veileder bør være åpen for og lydhør med  hensyn til personlige forhold hos kandidaten av betydning  for 
avhandlingsarbeidet. 
C  Veileder bør utvise stor forsiktighet  og diskresjon  i omtale av kollegaer i veiledningen. 
 
Faglig redelighet 
A   Dersom veiledere ønsker å anvende kandidatens datamateriale  eller forskningsresultater i egne publikasjoner 
eller forskning, må veileder sørge for å innhente tillatelse  fra kandidaten på forhånd. Veiledere må følge den skikk 
og bruk som gjelder for kildeanvisning og kreditering av andres bidrag dersom materialet tas i bruk. 
 
Gaver og honorar 
A   Veileder skal ikke motta noen form for honorar utover det som er avtalt med universitetet. 
Veileder må nøye vurdere konsekvensene det kan få dersom han/hun mottar gaver eller andre ytelser fra kandidaten. 
 
Involvering av tredje part ved konflikter 
A   Dersom veileder eller kandidat finner en veiledningsrelasjon så  vanskelig at et videre samarbeid virker umulig , 
bør veileder/ kandidat vurdere å involvere en tredje person i avklaringen av hvorvidt veiledningsforholdet bør 
opphøre eller reforhandles. 
 
Som personalansvarlig har Instituttleder det overordnede ansvar for å løse slike konflikter. 
 
Informasjon til kandidater 
A Instituttet må informere kandidaten om innholdet i de yrkesetiske retningslinjene for veiledere når et 
veiledningsforhold etableres. Kandidaten bekrefter ved undertegnelse av veiledningskontrakten at de har lest 
retningslinjene. 
 
Veileder bekrefter 
A  Instituttene har ansvar for å informere og innhente veileders skriftlige bekreftelse på at han/hun er kjent med 
innholdet i de yrkesetiske retningslinjene. 
 
Det vedlegges et  appendix med kommentarer til yrkesetiske retningslinjer for veiledere. 
 
 
Studenttingssak 32/99 Fagområder der NTNU kan bli internasjonalt ledende 
 

Vedtak: "Studenttinget NTNU mener at NTNU må satse på forskning innen IKT. IKT er sentralt i 
nær sagt all teknologisk forskning og utvikling. Gode IKT-miljøer er derfor avgjørende 
for at NTNU skal nå sitt mål om å være internasjonalt ledende innen teknisk-
naturvitenskapelig forskning. NTNU er, med sitt brede teknologiske miljø, gode på 
anvendelse av IKT. Studenttinget NTNU foreslår at forskning i skjæringspunktet mellom 
IKT og teknologi utpekes som et fagområde der NTNU kan bli internasjonalt ledende.” 

 
 Studenttinget NTNU gir AU mandat til å endre frasen ”….skjæringspunktet mellom IKT 

og teknologi….” til en forståelig formulering. 



 
Studenttingssak 31/99 Salg av adresselister – gruppearbeid 
Det ble et 30 minutters gruppearbeid, og notatene skulle leveres til sekretær. 
Saken ble lukket. 
 
 
Studenttingssak 30/99 Nasjonale prioriteringer 
 Vedtak: ”Studenttinget NTNU vil prioritere å jobbe på nasjonalt plan med  

a) å få penger til tredje etasjen til Lerkendalsbygget 
b) at Stortinget (i nasjonal budsjettet) godtar forslaget fra Lånekassa om at studenter kan tjene opptil 

5.000 kroner i måneden uten å få reduksjon i utdanningsstøtten 
I tillegg skal Studenttinget NTNU holde en god og jevnlig kontakt med NSU og de andre universitetene.” 

 
 
Studenttingssak 33/99 Bussaksjonen 1999 

Vedtak: ”Arbeidsutvalget synes det er en fin måte å profilere Studenttinget NTNU på, og støtter 
derfor aksjonen. 

 
Det bør utarbeides egne løpesedler for aksjonen og det bør informeres aktivt om aksjonen 
til studentene.  
 
Informasjonsgruppa får i oppdrag å utarbeide detaljene i hvordan bussaksjonen 1999 skal 
gjennomføres i henhold til de kommentarer som kom fram på møtet. 

 
Den endelige planen godkjennes av AU før den settes ut i livet.” 

 
 
              

STI-møte den 4.oktober 
 
Studenttingssak 27/99 Konstituerende møte 
 Vedtak: Studenttinget NTNU skal høsten 1999 ha konstituerende møte den 16.11.99.. 
 
 
Studenttingssak 36/99 Kontrollkomite – valg av en representant 
 Vedtak: Endre Jo Reite ble valgt ved akklamasjon. 
 
 
Studenttingssak 31/99 Salg av adresselister 
 Vedtak: 

Det er ønskelig med registre over studentenes adresser som studieadministrasjonen, linjeforeninger 
og lignende kan dele ut eller selge ved forespørsel fra bedrifter.  
 
Studenttinget mener at salg av adresselister bør foregå fakultets- eller instituttvis. Studieavdelingen 
oppdaterer og ajourfører listene i FS som i dag. Salg bør skje i regi av studentutvalg eller 
linjeforeninger. Det bør også utarbeides en felles liste for NTNU til intern bruk. Studieavdelingen 
forestår salg for de som selv ikke ønsker dette. Registrering i slike bør være frivillig. 
 
I tillegg kan det vurderes å opprette en database hvor studenter skal kunne registrere seg med 
ønsket informasjon til arbeidsgivere.  
 

  



Studenttingssak 35/99 Etablering av studieprogram innen for allmennvitenskapelige fag ved NTNU 
Innledning av Torbjørn Ljones, leder for arbeidsgruppen for etablering av studieprogram innenfor 
allmennvitenskapelige fag ved NTNU. 
Gruppearbeid.  
Resultatene ble samlet inn for videre bearbeidelse. 
 
 
Studenttingssak 34/99 Prinsipper om studentinformasjon på nett 
Vedtak: 
”Studenttinget NTNU mener at NTNU må prioritere å utbedre sine egne nettsider.  
 
I forbindelse med nye nettsider med generell studentinformasjon bør NTNU begrense seg til å bidra med/selge 
informasjon. Drift og økonomisk ansvar for slike nettsteder bør i sin helhet overlates til kommersielle aktører. 

 
Det bør utvikles retningslinjer for NTNUs bidrag til disse nettstedene. Disse bør utarbeides i samarbeid med 
studenter.” 
 
 
Studenttingssak 37/99 Oppgradering av server til Studenttinget NTNU 
 Vedtak: 
STi-NTNU ønsker å oppgradere harddisken på serveren, men vil beholde en backupløsning v.h.a. magnettape og 
evt. Oppgradere denne dersom dagens løsning ikke kan takle økt minne 
 
 

              
 

STi-møte den 25.oktober 
 
Studenttingssak 40/99 Langvarig økonomisk avtale med Velferdstinget 
 Vedtak: 
 

Økonomisk avtale  
mellom  

Velferdstinget  
og  

Studenttinget NTNU 
 
1. Studenttinget NTNU får tilskudd til sin nasjonale virksomhet fra Velferdstinget. 
 
2. Tilskuddets størrelse regnes ut på grunnlag av antall studenter ved NTNU tilknyttet Studentsamskipnaden i 
Trondheim. 
 
3. Studenttinget NTNU får overført kr. 11 per student per år. 
 
4. Studenttinget NTNU skal hvert år legge frem revidert regnskap og budsjett for Velferdstinget  sammen med en 
oversikt over antall studenter ved NTNU tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim. Det skal i regnskapet tydelig 
fremgå hvordan tilskuddet til nasjonalt arbeid er benyttet. 
 
5. Velferdstinget overfører 50% av tilskuddet 1. januar hvert år. De resterende 50% overføres når krav under pkt. 4 
er oppfylt. 
  
6. Overgangsbestemmelser: 
 



6.1 Det vil for Vårsemesteret 2000 bli utbetalt et økonomisk tilskudd tilsvarende kr. 5.50,-  per student ved NTNU 
 
6.2 Det vises til "Midlertidig øk. avtale mellom Velferdstinget og Studenttinget NTNU" pkt. 8 
"Et eventuelt overskudd (ubrukte midler) for regnskapsåret 1999 tilbakeføres Velferdstinget." 
 
7. Velferdstinget er uten økonomisk ansvar for de forpliktelser Studenttinget NTNU måtte påta seg.  
 
8. Endringer i denne avtalen skjer etter forhandling og ved vedtak i de respektive organer. 
  
9. Tilskuddet størrelse indeksreguleres årlig. Første gang ved årsskiftet 2001. 
 
10. Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 måneder. 
 
11. Avtalen opphører dersom Studenttinget melder seg inn/vedtar tilknytning til en nasjonal interesseorganisasjon 
 
12. Denne avtalen trer i kraft 01.07.2000. 
 
AU får fullmakt til å ferdig forhandle en økonomisk avtale med Velferdstinget. 
 
 
Studenttingssak 38/99 Utnevnelse av representant til gruppe for utarbeidelse av strategiplan for 

rekruttering ved NTNU 
 Stemmer: Ida Knapstad  12 stemmer 
   Rasmus Karstad  1 stemme 
   Marianne L. Haug 1 stemme 
   Hulda B. Bernhardt 9 stemmer 
   Christian Fjellstad 5 stemmer 
 

Vedtak: "Studenttinget innstiller på Ida K. Knapstad og Hulda B. Bernhardt til å sitte i gruppen for 
utarbeidelse av strategiplan for rekruttering ved NTNU." 

 
 
Studenttingssak 35/99 Etablering av studieprogram innenfor allmennvitenskapelige fag ved NTNU 
Det ble gått til votering over helheten med de endringer som allerede var vedtatt. 
 Votering: 12 stemmer for og 2 stemmer mot 
 
 Vedtak:  
Kap. 2.2 Hovedpremisser  (anbefaling side 5 – punkt 1 og punkt 2) 
Studenttinget NTNU (STi) stiller seg positiv til en etablering av studieprogram og anbefalte studieløp innenfor 
allmennvitenskaplige studier ved NTNU, som et supplement til de mer fritt sammensatte gradsstudiene. 
Hovedtyngden av de frie, allmennvitenskaplige studier må derfor fortsatt tilbys i henhold til dagens system; dvs. at 
de fortsatt skal være basert på den enkelte studentens frie fagvalg. 
 
Kap. 2.2 Hovedpremisser (anbefaling side 5 – punkt 3) 
STi mener at studieprogrammer og anbefalte studieløp vil kunne gi positive rekrutteringsgevinster ved at studiene 
gies en tydeligere kompetanseprofil, og følgelig lettere kan formidles. Dette er viktig i forhold til den stadig økende 
konkurransen mellom universitetene i Norge, både når det gjelder primærsøkere til cand.mag.-utdanningen, og 
bevilgningene til NTNU over statsbudsjettet. 
 
Kap. 2.2 Hovedpremisser (anbefaling side 5 – punkt 3) 
STi mener at studieprogrammer og anbefalte studieløp kan bidra til å øke gjennomstrømningen ved de frie studier, 
som en følge av at studentene blir garantert plass på adgangsbegrensede fag og enkeltemner i et gitt semester.  Det er 
imidlertid viktig å sørge for en rettferdig fordeling av slike studieplasser, og det er ikke ønskelig at alle studieplasser 
forbeholdes programstudentene. STi stiller seg kritisk til at norsk utdanning ensidig er rettet mot 



vekttallsproduksjon, og ønsker å understreke at universitetets mål bør være å stimulere studentene til kritisk og 
selvstendig tenkning. 
 
Kap. 2.2 Hovedpremisser (anbefaling side 5)  
STi mener at studieprogrammer kan styrke samholdet og følelsen av tilhørighet i studentgruppa, og slik sett kan 
bidra til å styrke både studiemiljøet og studiekvaliteten. STi ønsker å understreke at studentene må ha gode 
muligheter til å evaluere undervisningen, og at evalueringen skal taes alvorlig av ledelsen ved NTNU. Spesielt må 
studenter som er ferdige med et studium få mulighet til å evaluere hele sin  studiegang ved universitetet. Disse 
studentene har oversikt over hele studiet og er faglig kompetente nok til at deres synspunkt bør veie tungt ved den 
videre utforming av studiet. 
 
Kap. 4.3 – Studieprogram; krav og forutsetninger (anbefaling side 12 – punkt 6) 
Studieprogrammer vil kunne være en fin ramme rundt bruken av nye læringsmetoder, slik som gruppeundervisning, 
dialogbaserte undervisningsformer, samt innføring av flere tverrfaglige prosjektarbeid. Samfunnet har endret seg og 
det stilles større krav til erfaring fra tverrfaglig samarbeid. Dette må gjenspeiles i læringsprosessen ved universitetet.  
 
Studenttinget NTNU mener at et studieprogram bør være begrunnet utfra synliggjøring av behovet for vår 
kompetanse i samfunnet. Det må være et viktig prinsipp at utdanningen ikke styrets av antatte samfunnsbehov, da 
disse er vanskelig å forutsi. Det er i stedet nødvendig å synliggjøre vår kompetanse overfor næringslivet. 
 
Kap. 6 – Eksempler på eksisterende ordninger 
Studenttinget NTNU mener at arbeidsgruppens definisjon av studieprogram er for snever. Studenttinget NTNU 
mener at NTNU bør utarbeide anbefalte studieløp og studieløp etter modell av IKS-graden ved UIO, samt etter 
modell av "grønne studieveier" ved UIO ved de allmennvitenskapelig fag ved NTNU. 
 
Kap. 7.1.4 – Interfakultær grad ved NTNU (anbefaling side 16) 
Studenttinget støtter arbeidet med å etablere en interfakultær grad ved NTNU som tilsvarer dagens cand.mag.-grad. 
Den interfakultære graden bør knyttes opp mot studieprogrammer, fordi dette vil gjøre at graden lettere blir 
anerkjent ved andre universiteter.  
 
Kap. 7.3 – Interfakultær grad ved NTNU  
 Studenttinget NTNU mener at det må settes av midler sentralt i forbindelse med etablering og drift av studieprogam. 
Dette er svært viktig for å kunne tilby studentene tverrfaglige prosjektarbeid, gruppearbeid og dialogbaserte 
undervisningsformer. 
 
 
Studenttingssak 39/99 Revidering av økonomireglementet til Studenttinget NTNU 
 Votering: Enstemmig 
 
 Vedtak: 
• Under pkt. 1.2 endres setningen ”Etter at leder har anvist bilagene bringes bilagene til regnskapsfører”… til 

…. ”Etter at leder har anvist bilagene sørger sekretær for at regningene blir betalt”. 
 
• Under pkt. 2.1.2 andre setning : ”Hvis ikke særskilte forhold tilsier det bruker Studenttinget NTNU samme 

revisor som regnskapsfører.” strykes.  
 
• Tillegg til pkt. 2.1.3, setningen som avsluttes …. å godkjenne fakturaer/regninger for utbetaling.” … ”sammen 

med sekretær”. 
 
• ” For AU og sekretær gis kjøregodtgjørelse med kr.3,05 pr. kilometer. Det gis ikke ekstra godtgjørelse for 

passasjerer, eller ved refundsjon av faktiske utgifter.” endres til "Studenttinget NTNU følger statens regulativ 
når det gjelder kjøregodtgjørelse." 

 



• Første setning under 2.1.9 utgifter til mat endres til: ”Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for AU/sekretær 
og de studenter som sendes på Studenttinget NTNU sin regning dekkes utgifter til mat med inntil kr 175,- 
pr.døgn, mot kvittering.” 

 
• Siste setning under pkt. 2.1.10 Bestilling av billetter over konto endres fra ”Det gis ikke reiseforskudd.” til 

”Som hovedregel gis det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om det kan gis”.  
  
• Hele pkt 2.4.1 endres til: 2.4.1 Regnskap STi: Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sin sekretær etter 

anvisninger fra Studenttinget NTNU. Regnskapsfører legger frem økonomirapporter for STi etter 
forespørsel. 

 
 
Studenttingssak 42/99 Utvalg som skal se på organisering og ressursutnyttelse i 

studentdemokratiet 
Det ble gått til votering over helheten med endringer. 
 Votering: 10 stemmer for, 1 stemme for og 3 avholdende 
 
 Vedtak: 
 MANDAT FOR OMORGANISERINGSUTVALG 
”Utvalget skal: 
• skissere dagens organisering og ressursutnyttelse i studentdemokratiet ved NTNU 
• innhente kunnskap om hvordan om hvordan de andre universitets- studentdemokratiene er organisert 
• kunne trekkes inn i et eventuelt samarbeid med andre studentorganer i Trondheim om organisering i 

studentdemokratiet 
• vurdere hvorvidt og hvordan de oppgaver Norsk Studentunion tidligere utførte skal utføres 
• vurdere hvordan de nye oppgaver som er kommet som en følge av ORGUT skal følges opp. 
• se alt i lys av hvordan man kan få økt deltagelsen ved valg 
• vurdere om det er nødvendig å se om intensjonene ved opprettelsen av dagens studentdemokrati i 1997 er 

ivaretatt 
• legge særlig fokus på menneskelige ressurser og økonomi 
 
Utvalget står fritt med henhold til struktur, antall møter og arbeidsform. Utvalget skal selv velge en leder som har 
ansvar for progresjon og kontakt eksternt. 
 
Hvis det påløper utgifter ut over det rent kontortekniske, må disse godkjennes i forkant av arbeidsutvalget i 
Studenttinget NTNU. 
 
Utvalget må være åpen for innspill fra ulike aktører det være seg grupperinger, studentorganer og alle studenter 
generelt. 
 
Utvalget bør komme med flere løsningsforslag i forhold til de overnevnte problemstillinger. Fordeler og ulemper må 
komme frem. I særlig grad bør forslagene vurderes i forhold til å øke oppslutningen ved studentdemokratiske valg.” 

TIDSFRISTER 
Utvalget bør presentere sine foreløpige tanker på Studenttinget NTNU sitt oppstartsseminar. Her skal studenttinget 
ha mulighet til å komme med tilbakespill. 
Den endelige rapporten skal legges frem innen 10. 03 2000.  

SAMMENSETNING AV OMORGANISERINGSUTVALG 
”Utvalget skal bestå av 5 til 6 personer. 
Ved sammensetning bør det tas hensyn til at ulik organisasjonserfaring kommer frem. 
Både frie studier og profesjonsstudier må være representert. 
Ulike politiske grunnholdninger bør være representert. 



Studenttinget NTNU ønsker å avvike reglementet og ber AU innstille på personer til å sitte i utvalg for 
omorganisering i hen hold til vedtak i saken. AU bes fremlegge innstillingen på neste møte. 
 
 
Studenttinget NTNU ønsker å ta initiativ til en opprettelse av et utvalg som skal se på den helhetlige 
ressursutnyttelsen og organiseringen av studentdemokratiet i Tronheim. AU får fullmakt til å invitere 
studentdemokratiet i Trondheim til et slikt møte. 
 
 
Studenttingssak 41/99 Endring av arbeidsinstruks for Arbeidsutvalget 
 Votering: 0 stemmer for, 9 stemmer mot og 5 avholdende 
   Forslaget falt 
 
 

              
 
STi-møte den 15.november 

 
Studenttingssak 45/99 Innstilling av representanter til Museumsstyret 

Vedtak:  "Hulda B. Bernhardt ble enstemmig innstilt som fast representant fra Arkeologi og 
kulturhistorie med Silje Fretheim som vararepresentant. Nils Oskar Buskquist ble 
enstemmig innstilt som fast representant fra naturhistorie med Sten Karlsson som 
vararepresentant." 

 
 
Studenttingssak 47/99 Innstilling av representanter fra Programstyret for IndEcol 

Vedtak: "Margit Hermundsgård og Anders Hermansen ble enstemmig innstilt som representanter 
for Programstyret for IndEcol." 

 
 
Studenttingssak 43/99 Valg av representanter til Velferdstinget 
Stemmene ble som følger: Navn   Stemmer 

 1) Bjørn Johan Bye  7,53  
   2) Eivind Magnus Paulsen 5,72  
   3) Rolf Arve Madsen  5,69 
   4) Gro Anita Lohne  3,79 
   5) Anne Lise Aastad  3,58 
   6) Hanne Pedersen  3,08 
   7) Einar Stølevik  3,06 
   8) Merete Ihler   2,91 
   9) Roger Beite   2,41 
   10) Christian Fjellstad  2,31 
   11) Silje Marie Skeie  1,67 
   12) Cathrine Tanø Bang  1,44 - Ikke valgt 
   13) Oddvar A Kjelset  0,94 - Ikke valgt 
 
Vara 
Stemmetallene ble følgende: Navn   Stemmer 
   1) Steinar Eilertsen  7,92 
   2) Anne Sofie R. Risnes  7,70 
   3) Oddvar A. Kjelset  7,58 
   4) Karianne R. Andersen 4,67 
   5) Marita Hessjedal  4,62 



 
Studenttingssak 46/99 Representasjon på Dekanmøtene 

Vedtak: "Studenttinget NTNU legger igjen føring på representasjonen på dekanmøtet. AU i 
Studenttinget NTNU står fritt til å vurdere hvem som skal møte for å sikre en best mulig 
representasjon." 

 
 
Studenttingssak 48/99 Tillegg til ledersoppgaver i arbeidsinstruksen for AU 
 Vedtak: Nytt punkt inn under §4.1 Studenttingets leder oppgaver innad 

"Leder skal levere en skriftlig årsrapport til det nyvalgte Studenttinget NTNU på det første 
STi-møte etter at regnskapet er godkjent av revisor." 

 
 
Studenttingssak 49/99 Videre arbeid med den helhetlige ressursutnyttelsen og organisering av 

studentdemokratiet i Trondheim 
 Votering: 16 stemmer for og 2 avholdende 

Vedtak: "Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide et forslag til mandat og sammensetning av et 
utvalg som skal se på den helhetlige ressursutnyttelsen og organiseringen av 
studentdemokratiet i Trondheim. Dette skal skje i samarbeid med de andre lovfestede 
studentorganer på institusjonsnivå som er tilknyttet Samskipnaden i Trondheim. 
Velferdstinget skal konsulteres i saken." 

 
Forslag til mandat for utvalg som skal se på ressursbruk og organisering av Studentdemokratiet i 
Trondheim. (Tas med som orientering) 
 
Utvalget skal: 
• Ta utgangspunkt i hvordan det helhetlige Studentdemokratiet i Trondheim er organisert , gjennomgå denne og ta 

stilling til om dagens organisering og ressursutnyttelse er den mest hensiktsmessige. 
• Innhente kunnskap om hvordan andre studentdemokrati er organisert, spesielt med tanke på den unike 

sammensetning som finnes i Trondheim. 
• Vurdere om dagens Studentdemokrati fungerer i tråd med intensjonene ved opprettelsen i 1996. 
• Se på hvilke utfordringer Studentdemokratiet står overfor på nasjonalt plan og skissere løsninger som kan bidra 

til at Studentdemokratiet får størst mulig innflytelse på nasjonalt plan.  
• Foreslå og vurdere måter Studentdemokratiet kan oppnå en tilnærmet optimal ressursutnyttelse på. Menneskelige 

ressurser og økonomi skal i særlig grad vektlegges. 
 
Utvalget står fritt med tanke på struktur, antall møter og arbeidsform. Utvalget velger selv en leder som har ansvar 
for progresjon og rapportskriving. 
 
Utvalget  skal være åpen for innspill i prosessen frem mot ferdig rapport. 
 
Utvalget er sammensatt med tanke på forskjellig bakgrunn og kompetanse, og med tanke på løpende kontakt med 
oppnevnelsesorganet. Utvalget står fritt og uavhengig i sitt arbeid og medlemmene skal ikke ha særlig ansvar overfor 
sitt oppnevnelsesorgan. 
 
Det bør være en målsetning for utvalget å ha et helhetlig perspektiv i arbeidet. 
 
Tidsfrister 
 
Utvalget skal ved Leder presentere sine foreløpige tanker primo febr. 2000. Dette kan skje på  Studenttingets - , 
Studentparlamentets -  og Velferdstingets oppstartsseminar. 
 
Endelig rapport fremlegges medio mars 2000. 
 



Utvalgets sammensetning 
 
Utvalget bør bestå av 5 personer, medlemmene bør utpekes ut i fra et mål om å finne konstruktive  løsninger og så 
langt som mulig fungere i best mulig relasjon til hverandre. Det bør tas hensyn til at bred og ulik 
organisasjonserfaring skal representeres i utvalget. 
 
Velferdstinget :  1 rep. 
STi-NTNU:   1 rep. 
SP-HiST:   1 rep. 
Ekstern:    2 rep. 
 
Referansegruppe: 
Referansegruppen skal ha bred representasjon fra alle deler av Studentdemokratiet i Trondheim.  
 
Referansegruppen kan ha følgende sammensetning: 
 
STi-NTNU   5 rep. 
HiST   3 rep. 
DMMH   1 rep. 
TjSF   1 rep. 
Eksterne   2 rep. 
Velferdstinget   2 rep. 
 
 
Studenttingssak 44/99 Valg av representanter til Kollegierådet. 
Resultatet ble: Navn   Stemmer 
  Marit Borten Lunde 5,57 

Bjørn Bye  5,39 
  Odd Marius Aakervik 5,22 
  Kristin Bingen  4,96 
  Stine Kallestad  4,63 
  Christian Stuebø 2,88 
  Jens Tore Holene 1,97 
  Øyvind Strand  1,78 
 
Vara representanter: Navn  Stemmer 
  Lars Høgås  10,50 
  Vegard Benterud 6,43 
  Eivind M. Paulsen 5,57 
 
 
Studenttingssak 40/99 Langvarig økonomisk avtale med Velferdstinget 

Vedtak: "Studenttinget NTNU kritiserer på det sterkeste at Velferdstinget ikke ønsker å inngå en 
økonomisk avtale som sikrer NTNU studentenes interessearbeid på nasjonalt plan." 

 
"Studenttinget NTNU ønsker likevel å inngå en økonomisk avtale utfra Velferdstinget sitt 
forslag, dvs 6 kr pr. student for år 2000." 

 
 

Vedtak:  "Studenttinget NTNU vil ikke akseptere eventuell forskjellsbehandling mellom ulike 
studentorgander i Trondheim ved tildeling av økonomisk støtte fra Velferdstinget." 

 
 
 



Studenttingssak 42/99 Utvalg som skal se på organisering og ressursutnyttelse i studentdemokratiet 
 Vedtak: Ramnath Ambathy   
   Hulda B. Bernhardt   
   Bjørn Bye    

  Inge Haarstad    
   Trude Rakvåg    

Hans Kristian Sundt    
 
Det kom et innspill til gruppen fra Kari Svelle, Gry S. Høijord og Christian Fjellstad. 
 
Forslag til omstrukturering: "Urnevalg av Velferdstinget. Øke oppslutningen og engasjementet rundt valget. 

Man når flere studenter mht. kandidater (valget/vervet blir bedre kjent.) 
 

Dette er bare et forslag, hvordan forholdet skulle bli mellom STi/VT/SiT er da en 
utfordring. Saker som Velferdstinget behandler er saker som virkelig engasjerer 
og berører studentene mer direkte og i større grad enn STi-sakene. En slik 
løsning vil dermed også øke oppslutningen rundt STi-valget og Kollegievalget 
hvis disse blir avholdt samtidig." 
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