
UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER VÅREN 2001 

 
Konstituerende møte den 20.november 

 
Studenttingssak 01/00 Valg av leder til Studenttinget NTNU 
Studenttingssak 02/00 Valg av nasjonalt ansvarlig til Studenttinget NTNU 
Kandidater til leder: Ivar Munch Clausen 
 Votering: Ivar Munch Clausen 23 stemmer for og 2 blanke 
 Vedtak: ”Ivar Munch Clausen er valgt som ny leder av Studenttinget NTNU” 
 
Kandidater til NA: Anne Sofie Ravndal Risnes 
 Votering: Anne Sofie Ravndal Risnes: 24 stemmer for og 1 blank 
 Vedtak: ”Anne Sofie Ravndal Risnes er valgt som Nasjonalt ansvarlig i Studenttinget NTNU.” 
 
 
Studenttingssak 03/00 Valg av 3 AU-medlemmer til Studenttinget NTNU 
Kandidater: Jonathan Ogilvy Millar 
  Bjørnar Holmem 
  Christian R. Hemmingsen 
  Marianne Eidem Pettersen 
  Marit Olave Gunnerød 
 
Stemmene ble som følger: Navn    Vektede stemmer 
    Jonathan O. Millar  9,40 
    Marianne E. Pettersen  8,47 
    Christian R. Hemmingsen 7,87 
    Marit O. Gunnerød  6,27 
    Bjørnar Holmem   4,27 
 
 
             

STi-møte 02/01 den 24.januar 
 
Studenttingssak 04/01 Valg til Kontrollkomite 
Kandidater til leder: Jon Kolstad 

Vedtak: ”Jon Kolstad ble valgt inn som leder av Kontrollkomiteen ved akklamasjon.” 
 
Kandidater til vanlige medlemmer:  Tor Einar Dørum 
     Daniel Hirsch 
 Vedtak: ”Tor Einar Dørum og Daniel Hirsch ble valgt inn i Kontrollkomiteen ved    
 akklamasjon.” 
 
 
Studenttingssak 05/01 Valg til Råd, verv og utvalg 
Styret i Universitetsbiblioteket:  
 Kandidater: Tord Lien 
 Vedtak: ”Tord Lien ble valgt inn i universitetsbiblioteket ved akklamasjon” 
 
Det var ingen som stilte som varakandidat. 
 
 



Arbeidsmiljøutvalget ved NTNU: 
 Kandidater: Alf Reidar Sandstad 
 Varakandidater: Lars Kristian Skårberg 

Vedtak: ”Alf Reidar Sandstad ble valgt inn i Arbeidsmiljøutvalget ved akklamasjon og Lars 
Kristian Skårberg ble valgt inn som vara.” 

 
Opptaksnemnda ved NTNU: 
 Kandidater: Elin Sundmoen Bakås   (siv.ing) 
   Anne Herstad  (fri) 

Vedtak: ”Elin Sundmoen Bakås og Anne Herstad ble valgt inn i Opptaksnemnda NTNU ved 
akklamasjon.” 

 
Det var ingen som stilte som varakandidater. 
 
Vitenskapsteoretisk Forum: 
 Kandidater: Jørund Buen 
 Varakandidater: Daniel Hirsch 

Vedtak: ”Jørund Buen ble valgt inn i Vitenskapsteoretisk Forum ved akklamasjon og Daniel 
Hirsch ble valgt som vara.” 

 
Museumsstyret: 
 Kandidater: Ingen kandidater 
 
 
Forskning- og undervisningsfondet: 
 Kandidater: Marianne Eidem Pettersen 
   Tarjei Kristiansen 

Vedtak: ”Marianne Eidem Pettersen ble valgt inn i Forskning- og undervisningsfondet” 
 
Programstyret for Ex.phil: 
 Kandidater: Marit Olave Gunnerød (fri) 
   Daniel Hirsch  (fri) 
   Erling Paulsen  (siv.ing) 
 

Vedtak: ”Daniel Hirsch ble valgt inn i Programstyret for Ex.phil fra de frie studier.” 
 
Vedtak: ”Erling Paulsen ble valgt inn  i Programstyret for Ex.phil fra siv.ing studiet ved 

akklamasjon.” 
 

Vedtak: ”AU fikk fullmakt til å supplere inn til de vervene STi ikke klarte å fylle opp på dette 
møtet.” 

 
 
Studenttingssak 06/01 Representasjon av studenter ved ansettelser i Studieavdelinga 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU ønsker en snarlig innføring av en ordning som sikrer studentene 
ved NTNU representasjon i ansettelsesprosesser i Studieavdelingens seksjon for 
studentservice. Studenttinget NTNU vil at denne avtalen også sikrer studentene 
representasjon ved ansettelse av ny studiedirektør.” 

 
 
 
 
Studenttingssak 07/01 Møtedatoer våren 2001 



 Vedtak:  
24.01 
19.02 
12.03 
02.04 
07.05 
 
Dette gir møte ca. hver 3. uke. Noe særlig hyppigere gjør at arbeid i interngruppene blir vanskelig. 
 
 

              
 

STi-møte 03/01 den 19.februar 
 

Studenttingssak 08/01 Fadderutvalget 2001 
Kandidater til ledervervet:  Ingen kandidater 
Kandidater til sekretær:  Ellen Hagness 
 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU nedsetter med det følgende Fadderutvalget. Utvalget har til 
oppgave å arrangere, i samarbeid med linjeforeningene og andre berørte parter, en 
fadderordning for studenter som opptas høsten 2001 til studier på Dragvoll. Det 
overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på studiehverdagen 
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til sosial integrasjon 
i studiemiljøet. Utvalget står ellers fritt til å gjennomføre ordningen, men skal holde 
Studenttinget NTNU løpende informert arbeidet.  

 
Utvalget disponerer selv de midler det tildeles.  

 
Fadderutvalget består av 5 medlemmer samt sekretær og leder. Leder- og sekretærvervet 
er kompensert 

 
Studenttinget NTNU har ingen representanter i Fadderutvalget, men vedtar budsjettet. 
Budsjettet revideres av AU. 

 
Studenttinget 2001 skal i løpet av høsten 2001 nedsette Fadderutvalget 2002 

 
Leder er økonomisk ansvarlig for Fadderutvalgets budsjett.” 

 
 Vedtak: ”AU får fullmakt til å finne og velge inn medlemmer til Fadderutvalget 2001.” 
 
 
Studenttingssak 09/01 Stillingsinstrukser 
Hver stillingsinstruks ble kommentert, og innspill kan rettes til AU. 
Et innspill som kom inn var: ”Hvem har ansvaret for trivsel og motivasjon?” 
 
 
Studenttingssak 11/01 Forsinkelser som følge av flytting til Realfagsbygget 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU ønsker at NTNU bekjenner det ansvaret de har overfor studenter 
som blir forsinket fordi nødvendig utstyr ikke er tilgjengelig over lengre tid. NTNU skal 
gi økonomisk kompensasjon til studentene som blir forsinket. Med økonomisk 
kompensasjon menes refusjon av studielån og stipend i forsinkelses perioden. 
 



Studenttinget NTNU ønsker også at NTNU formaliserer dette ansvaret, samt at NTNU 
uoppfordret informerer studenter som kan bli rammet av slik forsinkelse om denne 
ordningen.” 

 
 
Studenttingssak 10/01 Prinsipprogrammet 
Vedtak:  

STUDENTTINGET NTNU         
Det øverste studentpolitiske organ for studentene på NTNU 

PRINSIPPROGRAM 
 

0.FORKORTELSER 
STi – Studenttinget NTNU 
VT - Velferdstinget 

1.OVERORDNEDE MÅL – INFORMASJON OG PROFILERING 
Studenttinget NTNU er studentenes øverste organ ved NTNU. Studenttinget NTNU ser det som en av sine viktigste oppgaver å fremme 
engasjementet ved økt informasjon og profilering.  
 
Informasjon og profilering er også Studenttinget NTNUs viktigste påvirkningsmulighet ovenfor samfunnet. 
 
Studentene ved NTNU skal vite hvem Studenttinget NTNU er, og hvilke saker vi jobber med. 

 

2.UNIVERSITET, LÆRINGSMILJØ OG UNDERVISNING 
Den statlige universitetssektoren må bemidles slik at alle som er kvalifisert har mulighet til å ta den utdanningen de ønsker. For å sikre det enkelte 
studiums anerkjennelse og status, må antall studieplasser reflektere både antall søkere på studiet og det ønskede kvalitetsnivå på studentene. 

2.1.Studiekvalitet 
NTNU har, i samarbeid med studentene og de vitenskapelige ansatte, ansvaret for å skape et godt læringsmiljø. Dette gjelder både de fysiske, 
pedagogiske og sosiale forutsetninger for studiet. 

2.1.1.Læring og undervisning 
Studenttinget NTNU støtter opp om forskningsbasert undervisning der det pedagogiske opplegget vektlegges. NTNU har da ansvaret for å bringe 
forskningsresultater, metoder og problemstillinger inn i undervisningen. NTNU må bedre det pedagogiske opplegget med de grunnleggende 
fagene tilbudt ved universitet. 
 
Universitetets formål er å stimulere studentene til kritisk og selvstendig tenkning gjennom læringsprosessen. Det må satses på alternative 
undervisningsformer som problembasert læring, semesteroppgaver og gruppeoppgaver. Det er viktig at læringen ved universitetet gjenspeiler de 
krav som samfunnet stiller til tverrfaglighet og samarbeid. 

2.1.2.Evaluering av studenter 
Universitetet skal forberede studentene på en framtidig arbeidssituasjon, og må derfor vektlegge relevant kunnskap i evalueringssammenheng. 
 
Karaktersystemet må brukes likt på hele universitetet. Studentenes interne, nasjonale og internasjonale mobilitet må ikke hindres av 
karaktersystemet ved NTNU.  

2.1.3.Evaluering av studiet 
Studentene og de vitenskapelig ansatte, skal i samarbeid forme det pedagogiske og faglige ved undervisningen. Det skal være referansegrupper i 
alle fag. Studenter skal ha muligheten til å evaluere sin studiegang ved universitetet etter endt studium. 
 
Der fag naturlig hører sammen, skal det være et samarbeid der målet skal være å bedre det faglige samsvaret og unngå overlapp. 

 
2.2.Læringsmiljø 
2.2.1.Informasjon og kommunikasjons teknologi 
NTNU skal ha et sterkt fagmiljø og alltid være en av de sentrale aktørene innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Norge. 



 
NTNU skal ha et IT-tilbud som dekker hver enkelt students behov i studiesituasjonen. Dette gjelder spesielt tilgang på programvare, utstyr og 
infrastruktur. 
 
Grunnleggende kurs i bruk av informasjonsteknologi skal tilbys alle studenter ved NTNU, også utenom ordinær undervisning.  
 
Alle fag som undervises ved NTNU skal bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi som er relevant for fagområdet i undervisningen. 
 
NTNU skal sørge for rimelig innkjøpsordninger av private PCer til studentene. 

2.2.2.Bygningsmasssen 
Det skal være nok forelesningssaler, grupperom, laboratorier, datasaler, lesesaler og fellesarealer på lærerstedene til å tilfredsstille studentenes 
behov under studiet. Studentarealene ved NTNU skal være riktig dimensjonert med hensyn på støy, lys, luftkvalitet, temperatur og 
framkommelighet.  
 
Det skal være tilstrekkelig med arealer til kantinedrift. 

2.3.Fagtilbud 
Fagtilbudet ved NTNU skal gjenspeile både den faglige bredden og spisskompetansen ved universitetet. For å ivareta dette er det nødvendig med 
samarbeid på tvers av fagmiljøer. Det må være nettverk for kunnskapsutveksling til bruk både i undervisning og forskning, spesielt gjelder dette 
mellom de teknologiske og ikke-teknologiske fagmiljøene.  
Studenter og administrativt og vitenskapelige ansatte må få beskjed om studierelaterte endringer i god tid før disse trer i kraft 

2.3.1.Tverrfaglighet 
NTNU-studenter skal  ha muligheten til å benytte seg av Universitetets brede fagtilbud. NTNU skal satse på tverrfaglige studieprogrammer og 
tverrfaglige prosjekter. Et bredt fagmiljø med solide grunnmiljøer må da ligge til grunn for å fremme samspill på tvers av disiplingrenser. Samtidig 
må tverrfaglige programstudier ikke bli hemmet av organisatoriske eller administrative problemer. 
 
Oppretting av nye tverrfaglige studieprogrammer skal ikke gå på bekostning av valgmulighetene til de eksisterende studier. 

2.4.Universitetet utad 
NTNU skal søke å imøtekomme behovet for utdanning i samfunnet. Dette skal ikke gå på bekostning av universitetets integritet og selvråderett. 
Universitetet skal delta aktivt i samfunnsdebatten. 

2.5.Representasjon 
Studentene skal være representert på alle beslutningstagende og rådgivende nivå som angår studenter ved NTNU. 

2.6.Forskning 

2.6.1.Grunnforskning 
Økt grunnforskning må være plattformen for den anvendte forskning. NTNU må, på bakgrunn av sitt brede fagmiljø, ta ansvar for 
grunnforskningen og hovedfag- og forskerutdanning. En prosentsats av midler fra oppdragsforskning skal settes av og brukes til grunnforskning.  

2.6.2.Fordeling av forskningsmidler 
NTNU må fordele forskningsmidlene slik at fagmiljø som ikke kommer inn under satsningsområdene blir ivaretatt. 

2.7.Rekruttering 
NTNU har ansvaret for å øke rekrutteringen til sine fagtilbud. NTNU skal rekruttere studenter fra hele landet. 
NTNU må drive kontinuerlig oppfølging og vurdering av senteret for realfagsrekruttering. 

2.8.Høyere grad 
NTNU må satse mer på hovedfagsstudenter. Det må være tilstrekkelig med studieplasser for hovedfagsstudenter. Kvaliteten på hovedfagsnivå skal 
sikres og prioriteres. 

 
NTNU skal satse mer på rekruttering til doktorgrad og må evaluere oppfølgingen og rekrutteringen av stipendiater og doktorgradsstudenter. 



 

2.9.Ivaretakelse av sivilingeniørgraden 
NTNU har ansvar for å opprettholde et høyt nivå på sivilingeniørutdanningen, samt videreutvikle den . NTNU skal være ledende i landet innen 
teknologiutdanning. ” 

2.10.Markedsføring av faglig kompetanse 
NTNU skal synliggjøre de forskjellige gradene ved NTNU, og spesielt ved de frie studier. 

2.11.Internasjonal tilrettelegging 
Fagmiljøer ved NTNU skal opprette og ivareta gode kontakter med relevante utdanningsinstitusjoner i utlandet.  
 
Studenter som tar fag/emner i utlandet som en del av sin grad ved NTNU, skal ha muligheten til å få eksamensresultatene spesifisert i vitnemålet. 
 
Internasjonal seksjon må gi et godt tilbud til alle studenter ved NTNU, med spesielt hensyn på kompetanse, utøving av service og lokalisering. 

 
3.VELFERD                   

3.1.Forholdet til Velferdstinget og Studentsamskipnaden i Trondheim 
Studenttinget NTNU skal søke et samarbeid med Velferdstinget i saker som omhandler studentvelferd. Studenttinget NTNU kan overlate ansvaret 
for oppfølging av saker som omhandler studentvelferd til Velferdstinget. Det er Velferdstinget som er Samskipnadens referanseorgan.  
 
Studenttinget NTNU må innta en aktiv rolle ovenfor sine representanter i Velferdstinget 

3.2.Vertskommuneansvar 
Hovedansvaret for velferd skal ligge hos vertskommunen. Studentvelferden som organiseres gjennom Samskipnaden, skal være et supplement og 
ikke en erstatning for det offentlige tilbudet.  
 
Studenttinget NTNU skal påse at kommunalt studentråd fungerer i henhold til intensjonen fra studentorganisasjonene i Trondheims vedtak. 

3.3.Sosial Stønad  
Studenter skal ha krav på å få utbetalt full sosialstønad på like vilkår med alle andre.  

3.4.Studentvelferd 
NTNU må ta ansvar for studentvelferden. 

 
Alle studenter ved NTNU skal ha et faddertilbud i starten av studiene ved NTNU. Studenttinget NTNU   

3.5.Utenlandske studenter 
Utenlandske studenter skal integreres i universitetsmiljøet både faglig og sosialt. Det bør opprettes et internasjonalt senter som innehar kontorplass 
til internasjonal seksjon og alle internasjonale studentorganisasjoner så vel som å ha vrimlearealer som kan brukes av alle studenter ved NTNU. 

 

4.NASJONALT 

4.1.Studiefinansiering 
Studiefinansiering skal være et statlig ansvar. De årlige utbetalinger skal være tilstrekkelig slik at alle skal kunne være heltidsstudent.  
Studiefinansieringen skal være knyttet opp mot folketrygdens grunnbeløp.  
 
Studenttinget NTNU setter følgende prinsipper for studiefinansiering:  

• Stipendandelen skal være 60% av studiefinansieringen.  
• Studielånsrenta skal være politisk styrt med en lovfesting på at studielånsrenta alltid må være lavere enn husbankrenta.  
• Så lenge studielånsrenta ikke er politisk styrt, skal det være mulighet til å binde renta i en periode på 5-10 år i statens lånekasse.  
• Hovedfagsavskrivning, avskrivning for studium av høyere grad og kunstfagstipend må opprettholdes. 
• Studiefinansieringen må bedres i forhold til kostnadsnormen.  
• Det skal eksistere en behovsprøvd fullstipendiering av videregående skole for å sikre alle en reell lik rett til høyere utdanning. 
• Lånekassen skal utvise skjønn ved vurdering av formue, med tanke på arv og odelsarv. 
• Studielånet skal avskrives ved uførhet, dødsfall eller fylte 65 år. 



• Studenttinget NTNU ønsker inntektsavhengig tilbakebetaling av studielån 

4.2.Representasjon 
Studentene ved NTNU skal være representert i alle nasjonale råd, komiteer og styringsorgan som behandler saker der NTNUs studenter har 
særinteresser. Der studentene ved NTNU har sammenfallende interesser med andre universitet, høgskoler eller landsdekkende 
studentorganisasjoner må Studenttinget NTNU søke samarbeid for å få større gjennomslagskraft.  

4.3.Samarbeid 
Det skal tilstrebes et godt samarbeid mellom Studenttinget NTNU og  studentorganer ved andre universitet og høyskoler, samt andre 
interesseorganisasjoner.   

4.4.Arbeidsmiljø  
Studenter skal ha lovfestet rett til et godt arbeidsmiljø.  

4.5.Demokrati 
Studenter skal ha rett til å melde flytting til den kommunen de studerer i. 

 
4.6.Kollektivtilbud 
Studenter skal ha flere og bedre rabattordninger på offentlig tilbud og kollektivtrafikk. 

 

5.INTERNASJONAL SOLIDARITET 

5.1.Internasjonal solidaritet 
Internasjonal studentsolidaritet er viktig, og Studenttinget NTNU vil støtte tiltak som vil øke den internasjonale bevisstheten blant studentene ved 
NTNU.  
 
NTNU må bidra til å øke den faglige kompetansen ved utdanningsinstitusjoner i utviklingsland. 

5.2.Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) 
Studenttinget NTNU er institusjonelt medlem av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), og må i den sammenheng 
være en støttespiller for deres arbeid.  

6.LIKESTILLING OG LIKEVERD 
Alle skal ha lik mulighet til høyere utdanning.  

6.1.Likestilling 
Rekruttering og oppfølging av det underrepresenterte kjønn må være en prioritert oppgave. Det skal tilstrebes en kjønnsmessig lik fordeling blant 
studenter, undervisningspersonell, vitenskapelig ansatt og veiledere. NTNU skal se på hvorfor enkelte studier har en skjev kjønnsfordeling før 
eventuelle særtiltak igangsettes. 

6.2.Funksjonshemmede studenter 
NTNU skal gjennomføre de tiltak som er nødvendige for at ulike grupper funksjonshemmede studenter skal kunne følge undervisningen og 
avlegge eksamen. Det skal åpnes for bruk av alternative hjelpemidler, men det er en forutsetning at gjeldende kvalitetskrav opprettholdes.  

6.3.Rasisme 
NTNU skal være en antirasistisk sone, og jobbe aktivt mot rasisme. 

 
 
7.MILJØ 
NTNU skal framstå som et miljøuniversitet. Dette skal gjenspeiles både på driftssiden, gjennom undervisningstilbudet og i forskingsvirksomheten. 
NTNU skal være ledende i utviklingen av miljøteknologi, og har ansvar for å øke bevisstheten omkring miljøproblematikken.   



 

7.1.Lokal Agenda 21 
Lokal agenda 21 skal følges opp gjennom konkrete tiltak på hele universitetet. 

7.2.Miljøstrategi 
Studenttinget NTNU skal påse at NTNU vedtar en miljøstrategi og følger den opp. 

  
Studenttinget NTNU har ikke lov til å sette til side reglementet, så det vil si at Studenttinget NTNU brøt 
reglementet når de tok inn endring i pkt. 2.2.2. 
 
 

              
 

STi-møte 04/01 den 12.mars 
  
O-sak 01/01 Studenttinget som delvis valgforsamling 
Saken ble diskutert og den vil bli tatt opp i sin helhet på et ekstraordinært møte som blir onsdag den 28. mars. 
 
 
Studenttingssak 15/01 Endring av stillingsbetegnelse, Fadderutvalget 

Vedtak:  ”Studenttinget endrer permanent stillingsbetegnelsen "sekretær" i fadderutvalget-NTNU 
til "nestleder". 

 
 
Studenttingssak 14/01 Oppdeling av studielån 

Vedtak:  ”NTNU Studenttinget NTNU er kritisk til utdanningsminsterens forslag om oppdeling av 
studielånet. Studenttinget mener at endringer i studiefinansieringen bør komme i form av 
økt kostnadsnorm og ikke i form av endrede utbetalingsrutiner.” 

 
 
Studenttingssak 13/01 Oppfølging av undervisningsstrategien 

Vedtak:  ”Studenttinget NTNU ser med bekymring på den mangelfulle planen for implementering 
av Undervisningsstrategien ved NTNU. Studenttinget NTNU mener det skal settes ned 
gruppe som skal følge opp Undervisningsstrategien. Denne gruppen kan bestå av 
studenter, pedagogisk fagpersonale og en representant fra den politiske ledelsen ved 
Universitetet. Gruppen bør utarbeide en oversikt over gode undervisningstiltak som 
eksisterer ved NTNU. Denne oversikten skal brukes for å gi innspill til de miljøer som 
enda ikke har startet oppfølgingsarbeidet. 

 
Gruppen bør på lang sikt disponere midler som kan deles ut til planlagte prosjekt.” 

 
 
Studenttingssak 12/01 Måldokument for interngruppene 
 
Måldokument for Informasjon- og profileringsgruppa: 
 Vedtak: 

1. Informasjon 
- Den jevne student skal enkelt ha tilgang til kontinuerlig oppdatert informasjon ved bruk av: 

o Internettsidene 
o Informasjonstavlene 
o Stands (faste) 

- Samarbeid med studenter som har andre tillitsverv, eksempelvis FTR 



 
2. Tilgjengelighet 

- Den jevne student skal enkelt kunne finne frem i studentdemokratiet. 
- Den jevne student ska lett kunne ta kontakt med de som innehar forskjellige aktuelle verv. 

 
3. Øke valgdeltakelsen ved neste valg til STi og Kollegiet 

- 20 % til Studenttinget 
- 30 % til Kollegiet 
- Bruk av elektronisk valg. 

 
 
Måldokument for Studiemiljøgruppa 
 Vedtak: 
Dette dokumentet er ment å være en styring for interngruppa for Studiemiljø (SM) 2001 sitt fremtidige arbeid.  
Dokumentet inneholder en prioritert liste over de aktuelle sakene gruppa vil arbeide med.  Arbeidet som gjøres i 
interngruppa er utelukkende på vegne av Studenttinget ved NTNU. 
 

1. Internasjonal seksjon: 
SM skal jobbe for at internasjonal seksjon skal gi studenter som ønsker utveksling, og studenter som er på 
utveksling på NTNU, god service, og tilstrekkelig informasjon.  SM ønsker at internasjonal seksjon skal 
oppfylle følgende punkter: 

 
- Klare definisjoner av internasjonal seksjons arbeidsfelt, og hvilke tilbud de skal tilby. 
- Alle studenter ved NTNU skal gjøres kjent med internasjonal seksjon, og hva de har å tilby. 
- Generell kompetanseheving hos internasjonal seksjon.  Da spesielt med hensyn til hva slags 

utvekslingsmuligheter studentene har, og hvor annen informasjon kan hentes, dersom internasjonal 
seksjon ikke selv kan svare på spørsmål. 

- Internasjonal seksjon skal være et godt servicetilbud, og et knutepunkt for studenter ved NTNU 
som ønsker, eller er på, utveksling. 

- Gjennomføre en evaluering av internasjonal seksjon blant studentene ved NTNU, der de 
ovennevnte punktene dekkes. 

- Lage en serviceavtale overfor studentene ved NTNU. 
 

2. Miljøstrategi: 
SM og Sti krever at NTNU utarbeider en miljøstrategi som inneholder bl.a. tiltak for energieffektivisering og 
håndtering av avfall. 

 
- Arbeide for at Kollegiet ved NTNU vedtar å utarbeide en miljøstrategi. 
- Se til at vedtaket blir fulgt opp, og delta aktivt i prosessen. 
- Følge opp pilotprosjekt for miljøstyring ved fakultet for Bygg og Miljøteknikk 

 
3. Studiefinansiering: 
SM vil jobbe for at de prinsippfestede målene innen studiefinansiering i Sti sitt prinsipprogram nåes. 

 
4. Arbeidsmiljø for studenter: 
SM krever at NTNU skal gi studentene en arbeidsmiljøavtale. 

 
5. Kollektivrabatt: 
Studenter må få lovfestet rett til rabatt på kollektiv transport på lik linje med honnørrabatten for pensjonister. 

 
6. Flytting til studiekommunen: 

SM vil jobbe for at studenter skal ha muligheten til å melde flytting til vertskommunen ved gjennomføring 
av studier. 

 
 



Måldokument for Studiekvalitetsgruppa 
 Vedtak: 

1. Undervisningsstrategi 
- Sørge for oppfølgning av undervisningsstrategien 
- Særlig fokus på delen om undervisningspersonell 
- Vurdere innføring av universitetslærere på ”grunnleggende fag” 
- Fokusere på alternative evalueringsformer, eksempelvis: 

o Mappeevaluering 
o Gruppekarakterer 

 
2. IKT 

- Innkjøpsordning 
”Alle studenter skal ha bærbar PC fra dag én -  med brukerstøtte fra NTNU. NTNU forplikter 
seg til å opprette en sterkt subsidiert innkjøpsordning slik at innkjøpsprisen ikke blir ureimelig 
for den enkelte student” 
 

3. Tverrfaglighet 
- Fokus på å senke de administrative barrierene mellom fakultetene. 

 
 
Studenttingssak 16/01 Gruppearbeid om Fakultetsstrukturen 
Det ble delt opp i 4 grupper, som skulle være tilbake kl. 22.30. 
 
  

              
STi-møte 05/01 den 28.mars 

 
Studenttingssak 17/01 Avvikling av Rektorvalg 
 Votering over helheten: 15 stemmer for og 1 stemme mot. 
 Vedtak: 

”Studenttinget NTNU ønsker elektronisk valg. Siden datatilgangen ved universitetet ikke er lik for 
alle studenter, må det være en overgangsperiode der det er mulig å stemme både pr. post og pr. 
internett. Dersom dette ikke er mulig, ønsker Studenttinget NTNU at rektor velges ved urnevalg. 
 
Studenttinget NTNU ønsker primært at årets rektorvalg skal foregå ved postvalg/urnevalg der alle 
studentenes stemme blir hørt. 
 
Studenttinget NTNU ser på en valgforsamling opprettet for alle velgergrupper ved Universitetet 
som en god løsning.” 

 
 
            
 

STi-møte 06/01 den 02.april 
 
STi-sak 19/01 Valg til Klagenemnda 
 Kandidater: Mai Gøril Glåmen 
   Torbjørn Amundsen 
 Varakandidat: Torbjørn Amundsen  - akklamert 
 

Vedtak: ”Mai Gøril Glåmen ble valgt inn som representant til Klagenemnda, mens Torbjørn 
Amundsen ble valgt inn som varakandidat.” 

 
 



 
Studenttingssak 20/01 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 Kandidater: Torbjørn Amundsen 

Vedtak:  ”Torbjørn Amundsen ble enstemmig supplert inn i Velferdstinget". 
 
 
Studenttingssak 21/01 Valg til Valgstyret 
Kandidater til leder: Christian Fjellstad 
Kandidater til repr: Ingen 
 

Vedtak:  ”Christian Fjellstad ble enstemmig valgt inn som leder til Valgstyret” 
 
Da det ikke hadde kommet inn noen kandidater på slutten av møtet fikk AU beskjed om å finne kandidater til neste 
møte som STi skal godkjenne. 
 
 
Studenttingssak 23/01 Valg av representanter til Institusjonsevaluering 

Kandidater: Liv Marit Rønning 
  Ivar Munch Clausen 
 
Vedtak:  ”Liv Marit Rønning og Ivar Munch Clausen ble valgt inn som representanter til 

Institusjonsevalueringa ved akklamasjon” 
 
 
Studenttingssak 18/01 Valg til Det Sentrale Likestillingsutvalg 
 Kandidater: Marianne Eidem Pettersen 
   Anne Grete Haugan 
 

Vedtak: ”Marianne Eidem Pettersen og Anne Grete Haugan ble valgt inn til Det Sentrale 
Likestillingsutvalg ved akklamasjon.” 

 
Varakandidater: Endre Jo Reite 
 Anne Herstad 
 
Vedtak: ”Endre Jo Reite og Anne Herstad ble valgt inn som vara til Det Sentrale 

Likestillingsutvalg ved akklamasjon.” 
 
 
Studenttingssak 24/01 Møteplan for høsten 2001 
 Vedtak:  
Torsdag 6. september 
Torsdag 27. september 
Torsdag 18. oktober 
Torsdag 8. november – valgmøte 
Torsdag 22. november – konstituerende møte for STi 2002 
Torsdag 29. november 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenttingssak 22/01 Fakultet- og instituttstrukturen 



 Vedtak: 
Overordnet 
Studenttinget NTNU ønsker at endring i fakultetsstrukturen skal gi studentene en bedret hverdag 
i form av mer oversiktig struktur og administrasjon. Studentene vil likevel komme med en høringsuttalelse, fordi 
en ønsker å få fram elementer som det er spesielt viktig for studentene at det blir lagt vekt på. Det er viktig at administrasjonen 
holder studentene kontinuerlig informert om prosessen vedrørende ny fakultetsstruktur.  
 
Studenttinget NTNU har den formelle høringsretten ovenfor kollegiet på vegne av studentene. Studenttinget NTNU har likevel 
valgt å legge ved høringsuttalelser fra Studentutvalgene for cand.scient., sivilingeniør og humaniora og samfunnsvitenskap. 
Studentutvalgenes høringsuttalelser berører egne områder som oppfattes som spesielt viktig blant studentene innen disse 
fagområdene. Det er viktig å understreke at en ikke vil få en helhetlig oppfatning av studentene ved NTNUs syn kun ved å lese 
Studenttingets høringsuttalelse. 

Tilhørighet 
Det er viktig for studentene å føle tilhørighet til en enhet ved universitetet. I dag er tilhørigheten forskjellig for de forskjellige 
studiekulturene. Ved enkelte av studiene føler studentene tilhørighet til fakultet, mens andre har tilhørighet til studieprogram 
og/eller institutt. De fakultetene som vil få en endret struktur og sammensetning, har et spesielt ansvar for å fortelle studentene 
om hvilke personer som i framtiden vil være deres mest naturlige kontaktperson i studierelaterte og administrative spørsmål. 

Faglig bredde 
Studentene ønsker i fremtiden større bredde og tverrfaglighet. Fakultetsstrukturen er ikke nødvendigvis det viktigste hjelpemiddel 
for å oppnå tverrfaglighet, men kan bidra til lavere terskler for samarbeid mellom disipliner. I arbeidet med endring av 
fakultetsstrukturen må man ta hensyn til det tverrfaglige. 

Hovedprofil 
Fakultetsstrukturen er et viktig verktøy for å ta vare på og fremme NTNUs hovedprofil. Studenttinget NTNU mener man i 
arbeidet med fakultetsstrukturen må jobbe aktivt for å ta vare på de fag og studiekulturer som faller utenfor NTNUs hovedprofil.  
Studenttinget NTNU tror at forskjellige studiekulturer kan lære mye av hverandre, og at det er viktig også i fremtiden og 
etterstrebe forskjellige studiekulturer ved samme fakultet. Det er i denne sammenheng viktig for Studenttinget  NTNU å 
understreke at man må påse at det ved slike fakultet ikke blir en tilnærming mellom gradene. 
Studenttinget NTNU er skeptiske til nye disiplinorienterte fakultet, somfor eksempel IKT-
fakultet og lignende. Slike fag har hovedelementer som inngår i mange fag som blir utelukket fra 
disse fakultetene 

Robusthet 
Studenttinget NTNU mener omorganiseringen  ved NTNU må resultere i en langsiktig og stabil fakultetsstruktur. En 
omorganisering koster mye tid og krefter. Det er derfor helt nødvendig at den løsningen en kommer fram til er robust og stabil. 
Robuste fakultet kan oppnås ved at en får en fleksibel struktur med god omstillingsevne. Stabile fakulteter med en sterk 
administrasjon sammen med fleksible institutter, vil gjøre fakultetene robuste nok til å bestå, samtidig som en kan fornye seg. 
Denne fleksibiliteten vil gjøre det lettere å fornye fagtilbudet.  

Størrelse 
Størrelsen på fakultetene er ikke et mål i seg selv. Allikevel er det viktig at alle fakultetene ved NTNU har en størrelse som gjør 
dem i stand til å utføre de samme administrative oppgaver. Slik det fungerer i dag er det vanskelig for studentene å vite hvilke 
enheter en skal forholde seg til i ulike spørsmål. En må i framtiden få en lik ansvarsfordeling over hele NTNU. 

Identifikasjon 
Fakultetsnavnets viktigste oppgave er ekstern identifikasjon. Fakultetsnavnet skal gjenspeile den virksomheten som foregår på 
fakultetet. NTNU bør velge strategiske fakultetsnavn som kan hjelpe fagmiljøene med ekstern profilering.  
Studentene må kunne identifisere seg med institutt- eller studieprogramnavn. 

Grader 
Universitetet sentralt må ta ansvar for de gradene der graden omfatter flere fakultet. 

              
 



STi-møte 07/01 den 07.mai 
O-sak 02/01 Årsrapport 2000 
Christer Heimtoft redegjorde for rapporten 
 
 
Studenttingssak 27/01 Valg av ny representant til ISFiT-stiftelsen 
 Kandidater: Ragnhild Nordaas 

Vedtak:  ”Ragnhild Nordaas ble valgt inn i ISFiT-stiftelsen ved akklamasjon". 
 
 
Studenttingssak 21/01 Valg til Valgstyret 

Kandidater: Arne Harstad 
  Ivar Ørstavik 
Vedtak:  ”Arne Harstad og Ivar Ørstavik ble valgt inn i valgstyret ved akklamasjon” 

 
 
Studenttingssak 28/01 Legatgruppe til Nordisk Kontaktstipend 

Vedtak:  ”Studenttinget nedsetter en legatgruppe som skal fordele ”Nordisk kontakt stipend” etter 
de, til enhver tid, gjeldende regler. 
Denne legatgruppen skal bestå av minst en sivilingeniørstudent og minst en student fra de 
allmennvitenskapelige studier. Det er ønskelig at den tredje studenten i legatgruppen 
kommer fra medisin eller arkitekt. Det er også ønskelig at begge kjønn er representert i 
legatgruppen. 

 
 Kandidater: Erik Riis Johansen 
   Marte Fodstad 
   Christian Hemmingsen 

 
Vedtak:  ”Erik Riis Johansen, Marte Fodstad og Christian Hemmingsen ble valgt inn som 

representanter til Legatgruppa ved akklamasjon” 
 
 
Studenttingssak 30/01 Referansegruppe for implementering av Undervisnings- strategien. Valg av 

studentrepresentanter 
Vedtak: ”Studenttinget NTNU velger en representant fra frie fag, og en fra profesjonsstudiene til 

denne gruppa” 
 

 Kandidater: Anne Sofie Ravndal Risnes siv.ing 
   Inger Siri Johansen  siv.ing 
   Marit Olave Gunnerød  frie studier 
   Lillian Uthus   siv.ing 
 

Vedtak: ”Marit Olave Gunnerød ble automatisk valgt inn i denne gruppa da hun var den eneste frie 
studenten.” 

 
Det ble foretatt skriftlig valg: 
 Anne Sofie Ravndal Risnes 15 stemmer 
 Inger Siri Johansen  1 stemme 
 Lillian Uthus   1 stemme 
 Blank    4 stemme 

 
Vedtak: ”Anne Sofie Ravndal Risnes ble valgt inn som representant i Referansegruppa for 

implementering av Undervisningsstrategien.” 
 

Studenttingssak 25/01 Høringsuttalelse om Fusk 



Høringen til Studenttinget NTNU ble da som følger: 
 Vedtak: 

1. Innledning 
Siste avsnitt presiserer at studenten har rett til å få dekket utgifter til advokat fra sak om utestegning er reist. Studenttinget NTNU 
tolker dette til at studenten ikke har rett til å få dekket slike utgifter så lenge saken kun dreier seg om annullering. Studenttinget 
NTNU mener at i saker vedrørende hovedoppgaver eller andre avsluttende eksamener bør slike utgifter dekkes uavhengig om det 
dreier seg om utestengning eller annullering. Annullering av en hovedoppgave eller avsluttende eksamen har meget store 
konsekvenser for studenten, og STi mener universitetet i slike tilfeller har et særlig ansvar for at studenten har best mulig 
rådgivning gjennom hele saken. 

2. Universitetsloven §§ 42 og 54 
I femte avsnitt defineres alt obligatorisk arbeid som kreves for å gi adgang til eksamen som en del av eksamen, og omfattes 
således av reglementet om fusk til eksamen. STi er i prinsipp enig i dette, men ønsker likevel å påpeke at dette inkluderer alle 
obligatoriske øvinger. Særlig på siv.ing. studiet er det en utbredt praksis at man ”koker” (kopierer) øvinger av hverandre. Ved å 
definere dette som fusk på lik linje med fusk på eksamen vil man få store kontrollproblemer. En slik definisjon av fusk vil også 
gjøre det vanskelig for studenter å vite hvor grensen går mellom fusk og samarbeid. 
 
Studenttinget NTNU foreslår derfor at intensjonen i avsnittet endres slik at kun arbeid som er karraktergivende blir betraktet som 
en del av eksamen. 

3. Reaksjonsmåter etter universitetsloven 
Ingen kommentarer 

4. Forskjellige typer eksamen 
A) Skriftlig eksamen under tilsyn. 
Her bør det presiseres hva som er tillatt i eksamenslokalet før eksamen tar til. Det er i dag store forskjeller på hva som 
tillates i eksamenslokalet før eksamensstart. Studenttinget NTNU ønsker at alle eksamener avlagt ved NTNU har samme 
retningslinjer for hva som er og hva som ikke er tillat i eksamenslokalet også før eksamen tar til. 
B) Eksamen uten tilsyn. 
Ingen kommentarer 
 

5. Eventuell fullføring av eksamen ved mistanke om fusk før eller etter eksamen. 
Andre setning ”Eksamen skal normalt gå som…” Studenttinget NTNU er skeptisk til bruk av ordet normalt. STi mener eksamen 
alltid skal gå som planlagt dersom studenten ønsker det, ved å bruke ordet normalt åpnes det for at en mistenkt student kan nektes 
å gjennomføre eksamen. Dette gir i praksis studenten ingen rettsikkerhet mot feilaktige anklager. 
Studenttinget NTNU mener i tillegg at om en student blir mistenkt for fusk men frikjent må det være opp til studenten selv om 
han/hun ønsker å bruke den eksamen som et forsøk. Belastningen ved å bli mistenkt for fusk er så stor at det ikke kan forventes at 
studenten yter sitt beste under eksamen. Det er derfor rimelig at en frikjent student for muligheten til gjentak så raskt som mulig, 
på lik linje med studenter som er sykemeldt under eksamen, dersom studenten selv ønsker det. 

6. Dokumentasjon 
Studenttinget NTNU mener det i dette avsnittet bør presiseres at sikringen av bevis ikke må gå utover den mistenktes mulighet til 
å gjennomføre eksamen uforstyrret. Dokumentasjon av fusk må heller ikke være forstyrrende for de andre eksamenskandidatene.  
 
Dersom vesentlig forstyrrelse oppstår i eksamenslokalet i forbindelse med mistanke om fusk, skal eksamenstiden utvides for alle 
kandidatene i lokalet. 
 
Det må være frivillig for kandidater som ikke er mistenkte for fusk om de ønsker å avgi forklaring i forhold til mistanker om fusk. 
Dersom andre kandidater ønsker å avgi forklaring skal de få velge om de vil avgi forklaring umiddelbart eller vente til eksamen er 
ferdig. Dersom kandidaten velger å avgi forklaring under eksamen skal kandidaten få utvidet tid. 
 

7. Påklaging og domstolsprøving 
Ingen kommentarer 



8. Universitetets plikt til å innformere – studentens plikt til å vite 
Studenttinget NTNU mener det bør informeres spesielt i studiehåndboken om at man har rett til advokatbistand når 
utestengelsessak er reist. 
 
 
Studenttingssak 26/01 Representativitet 

Det ble gått til votering over AU’s forslag: 3 stemmer for, 1 avholdende og 17 stemmer mot 
Forslaget falt 

 
Nasjonalt Ansvarlig ville ha en prøvevotering på om hun skulle jobbe med en ny valgordning i sommer, men det var 
det ikke stemning for da de vil vente til Fakultet- og institutthøringen er lagt fram. 
 
 
Studenttingssak 29/01 Arbeidsform for Studenttinget NTNU – gruppearbeid 
Det ble delt opp i 4 grupper og en fra hver gruppe fikk ansvar for å notere det som ble sagt. 
 



UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER HØSTEN 2001 

 
STi-møte 08/01 den 6.september 

 
Studenttingssak 36/01 Handlingsplan for Funksjonshemmede Studenter 
STi ble enige i at høringen var bra slik at de ikke vil komme med en høringsuttalelse. 
 
 
Studenttingssak 31/01 Valg av representanter til Rådet for Studenter med Funksjonshemming. 
 Vedtak:  ”Roger Andås ble enstemmig valgt inn i RFSF.” 
 
AU fikk fullmakt til å velge inn den andre representanten til RFSF. 
 
 
Studenttingssak 32/01 Sommerbeleg SiT Bolig 
Vedtak:  ”Det er for få studentboliger i Trondheim. Så lenge dette er et problem er Studenttinget NTNU 

svært kritisk til SiT Boligs ”Ta Sjansen” ordning. Studenttinget NTNU mener ordningen 
forskjellsbehandler studenter på bakgrunn av økonomisk situasjon og tidligere akademiske 
prestasjoner. Studenttinget NTNU mener SiTs tilbud skal være utformet på en slik måte at alle 
studenter, uavhengig av økonomisk situasjon eller tidligere akademiske prestasjoner, bli behandlet 
likt. På bakgrunn av dette anmoder STi VT til å ta VT-sak 40/00 opp til evaluering, og samtidig 
oppfordre SiT Bolig om å gå tilbake til den gamle loddtrekkingsmetoden, eventuelt finne en annen 
ordning for tildeling av hybler til førsteårsstudenter som behandler alle studenter likt.” 

 
 
Studenttingssak 34/01 Lektorstatus for sivilingeniører 

Vedtak:  ”Studenttinget mener at sivilingeniørutdanning samt fullført praktisk-pedagogisk 
utdanning bør kvalifisere til lektorstatus”. 

 
 
Studenttingssak 30/01 Forslag om endring av § 1.3 

Vedtak: ”AU vil ikke realitetsbehandle denne saken nå, da det er store endringer som kan skje i 
fakultetsstrukturen på universitetet.” 

 
 
Studenttingssak 33/01 Antall studentrepresentanter i Kollegiet 

Vedtak ”Studenttinget NTNU vurdere at NTNU er bedre tjent med 3 studenter og 3 eksterne i 
Kollegiet, i stedet for fire eksterne og to studenter vedtatt av Kollegierådet torsdag 23 
august d.å. Studenttinget ber Kollegierådet ta opp saken på nytt i Kollegierådet den 12. 
september d.å. med sikte på å vedta å søke departementet om en Kollegiesammensetning 
med tre studenter og tre eksterne.” 

 
 
             

 
STi-møte 09/01 den 27.september 

 
Studenttingssak 39/01 Valg til Kontrollkomiteen 
 Vedtak: ”Ida Mathilde Falch ble enstemmig valgt inn i kontrollkomiteen.” 
 
 
 



Studenttingssak 40/01 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 Vedtak: ”Linda Prestegaard ble enstemmig supplert inn i Velferdstinget.” 
AU fikk fullmakt til å velge inn de andre representantene til Velferdstinget. 
 
 
Studenttingssak 30/01 Forslag om endring av §1.3 

Vedtak:  ”Reglementet beholdes som i dag inntil videre, men tas opp til behandling igjen i løpet av 
2002, når man har større klarhet i hvordan Universitetsstrukturen blir seende ut.” 

 
 
Studenttingssak 41/01 NTNUs rolle i samfunnsdebatten 

Vedtak: ”Studentinget NTNU etterlyser synlig samfunnsengasjement fra Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet. Vi tror at et universitet som aktivt ytrer seg i saker vil 
kunne fremme politisk og samfunnsmessig engasjement blant så vel ansatte som studenter. 
Studenttinget minner Kollegiet om at de har rett og plikt til å uttale seg også om saker som 
angår samfunnet forøvrig, spesielt på områder som ytringsfrihet, menneskerettigheter og 
vitenskapens vilkår og rolle i samfunnet.” 

 
 
Studenttingssak 42/01 Bruk av ekstern sensor 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener at vi kan ha èn sensor ved skriftlige eksamener, 
forutsetningen er at det foreligger et gjennomarbeidet sensor veiledning/løsningsforslag til 
alle eksamener. Ved alle muntlige og praktiske eksamener samt eksamener i skapende fag, 
skal det være minst to sensorer hvor minst èn er ekstern. Videre mener Studenttinget 
NTNU at det skal være to sensorer hvor èn ekstern ved all vurdering av selvstendig arbeid 
i høyere grad.”  

 
 

              
 

STi-møte 10/01 den 18.oktober 
 

Studenttingssak 35/01 Holdning til Rektorvalg 
Vedtak: ”Saksbehandler mener det beste er om Studenttinget fatter vedtak om å støtte et av 

rektorparene.  
Et slikt vedtak bør fattes med 2/3 flertall, for å sikre at det er en bred enighet i 
Studenttinget. 
Studenttingets medlemmer står selvfølgelig fritt til å utrykke sin eventuelle uenighet, og er 
ikke på noe måte bundet til Studenttingets vedtak.” 

 
 
Studenttingssak 43/01 Mandat til Velferdstinget 
 Vedtak: 
 Det nye mandatet til Velferdstinget skal se ut på følgende måte: 
 
1. Sammensetning 
 
Referanseorganet skal ha følgende sammensetning: 
11 studenter fra Norges Teknisk - Naturvitenskaplig Universitet 
4 studenter fra Høgskolen i Sør Trøndelag 
1 student fra Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning 
1 student fra De juridiske studier i Trondheim 
+ Leder og nestleder uten stemmerett 
 



Blant representantene skal det velges tre arbeidsutvalgs medlemmer 
 
Det skal totalt være 17 representanter med stemmerett i referanseorganet. 
 
Institusjonenes øverste student organ bestemmer selv hvordan representantene skal velges. 
 
2. Mandat 
 
Nytt mandat for referanseorganet må vedtas av alle valgforsamlingene. Dette bør skje i henhold til gjeldende 
reglement for valgforsamlingenes vedtektsendringer. 
 
Referanseorganet skal fungere som premissleverandør overfor Studentsamskipnaden i Trondheim. 
 
Valgforsamlingene har det overordnede ansvar for studentvelferdssaker. 
 
Saker som omhandler eller berører Studentsamskipnaden i Trondheims virkeområde regnes som studentvelferd. 
 
Saker som ikke omhandler eller berører Studentsamskipnaden i Trondheims virkeområde, men som 
valgforsamlingene anser som studentvelferd, kan delegeres til referanseorganet. 
 
Referanseorganet skal fungere som valgforsamling for studentrepresentantene i Konsernstyret i 
Studentsamskipnaden i Trondheim, og har innstillingsrett i Studentsamskipnadens øvrige konsern. 
 
Referanseorganet har ansvaret for fordeling av midler fra kulturstyret. 
 
Referanseorganet skal være selvstendig og uavhengig fra valgforsamlingene. 
 
I saker hvor referanseorganet og valgforsamlingene har divergerende meninger, har referanseorganet ansvar for å 
innhente alle meninger og ta en avgjørelse på bakgrunn av en helhetlig vurdering. 
 
I større/nasjonale saker skal referanseorganet etterstrebe samarbeid med valgforsamlingene. 
Referanse organet har ansvaret for å fungere som det samlende organet hvis det skulle oppstå konflikter mellom 
valgforsamlingene. 
 
Referanse organet skal  fungere som det samlende organet for valgforsamlingene, og legge til rette for god 
kommunikasjon og samarbeid mellom de øverste studentorganene i Trondheim.  
 
 
3. Vedtekter 
 
Det skal tilstrebes en bred representasjon i SiTs konsernstyre med hensyn på lærested. 
 
Det bør etterstrebes en minimum 40/60 kjønnsmessig fordeling i utvalg nedsatt av referanseorganet. 
 
Referanseorganet vedtar selv sine vedtekter på et konstituerende møte. Endringer i vedtektene kan deretter kun 
gjøres med 2/3 flertall av representantene som har stemmerett. 
 
 
Saksbehandler ønsker i tillegg at det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Studenttinget og Velferdstinget når det 
nye mandatet trer i kraft. 
 
STi-AU får mandat til å utarbeide en samarbeidsavtale med VT. STi-AU får fullmakt til å utnevne personer til en 
eventuell samarbeidsavtalegruppe 
 
Studenttingssak 43/01 Mandat til Velferdstinget 



Saken ble utsatt pga tidsmangel 
 
Studenttingssak 46/01 Evaluering av Måldokumentene 
Anne Herstad informerte om at Infogruppa er veldig fornøyd med sin jobb i forhold til måldokumentet 
 
Jonathan informerte fra studiemiljøgruppa.  
Pkt. 1 Internasjonal seksjon: Dette punktet jobber de framdeles med, og det er en stor utfordring. De rekker ikke å 
evaluere internasjonal seksjon i år, så de må konsentrere seg om å prøve å endre ting. 
Pkt. 2 Miljøstrateti: Kan ikke gjøre så mye her, da det foregår et prosjekt på bygg. 
Pkt. 3 Studiefinansiering: Her må det jobbes litt mer. 
Pkt. 4:Arbeidsmiljø for studenter: Den er på gang 
Pkt. 5 Kollektivrabatt: Den jobbes det fremdeles med, men der er det ikke mye de kan bidra med 
Pkt. 6 Flytting til studiekommunen: Den er i boks 
 
Marianne informerte fra studiekvalitetgruppa. 
Pkt.1 Undervisningsstrategi: De har jobbet mye med referansegruppene og skal fortsatt fokusere på det. 
Pkt. 2 IKT: Den ordnet seg av seg selv, men den bør nok evalueres. 
Pkt. 3 Tverrfaglighet: Den delen har vært nedprioritert. De har snakket mye om den, men ingenting er gjort. 
 
 

              
 

STi-møte 11/01 den 1.november 
  
Studenttingssak 48/01 Universitets- og Høgskoleloven 
 Vedtak: 
Studenttinget NTNU forstår at ledelsen må forholde seg tidligere vedtatte uttalelser. 
Studenttinget er i all hovedsak enig i forslag til høringsuttalelse fra NTNU. Studenttinget ønsker å kommentere 
forslaget til høringsuttalelse på følgende punkter: 
 
Kallelser / Tilsettning uten utlysning. 
Studenttinget NTNU ønsker å påpeke at kallelser og andre former for tilsettning uten utlysning må brukes med 
forsiktighet. Når man ved kalleleser går utenom normale ansettelsesprosedyrer risikerer man å ikke få full 
informasjon om alle aktuelle kandidater til stillinger. I en slik situasjon frykter Studenttinget NTNU at formelle krav 
som kjønnskvotering og lignende kan bli oversett. 
 
Læringsmiljø 
Studenttinget mener at studentenes fysiske læringsmiljø må lovreguleres. Dersom det er opp til institusjonene selv å 
definere hva som er akseptabelt læringsmiljø frykter Studenttinget NTNU at læringsmiljøet kan bli en salderingspost 
i en vanskelig økonomisk situasjon. Studenttinget NTNU ønsker seg et eget læringsinstitusjonsvalg med 
tilsynsmyndighet som rapporteres direkte til styret. I dagens arbeidsmiljøutvalg (AMU) har Studenttinget kun 
observatørstatus. Studenttinget mener det er nødvendig med formell studentrepresentasjon i det utvalget som skal 
vurdere læringsmiljøet. Et eget læringsmiljøutvalg er etter vår oppfattning mer hensiktsmessig enn å inkludere 
studentene formelt i AMU. AMU har i dag en relativt stor saksmengde som ikke er læringsmiljøorineter, 
Studenttinget tror det vil være uheldig å øke arbeidsmengden til AMU i særlig grad og vil derfor ha et eget 
læringsmiljøutvalg som kun fokusere på slike saker. 
   
Videre vil Studenttinget påpeke at § 44.2 e-f er av en annen art enn resten av paragrafen. Studenttinget NTNU mener 
formuleringen ”skal det så langt det er mulig og rimelig” ikke er tilstrekkelig til å garantere for studenters sikkerhet 
på arbeidsplassen. 
 
Studenttinget NTNU ønsker i tillegg å kommentere følgende temaer som ikke er nevnt i forslaget til høringsuttalelse, 
men som Studenttinget NTNU mener bør inkluderes i uttalelsen. 
 



Sensorordning 
Studenttinget NTNU mener at vi kan ha èn sensor ved skriftlige eksamener, forutsetningen er at det foreligger et 
gjennomarbeidet sensor veiledning/løsningsforslag til alle eksamener. Ved alle muntlige og praktiske eksamener 
samt eksamener i skapende fag, skal det være minst to sensorer hvor minst èn er ekstern. Videre mener Studenttinget 
NTNU at det skal være to sensorer hvor èn ekstern ved all vurdering av selvstendig arbeid i høyere grad. Ved 
eventuell klage skal klagekommisjonen bestå av minst to sensorer, med minst en ekstern. 
 
Institusjonens ledelse.  
Studenttinget NTNU mener det er for lite fleksibilitet i lovforslaget. Forskjellige styresammensetninger vil gi 
bredere erfaringer i forhold til styring av høgre utdanningsinstitusjoner i Norge. Studenttinget viser til brev sendt til 
Kollegierådet 10.09.01 i denne saken. 
 
En større fleksibilitet i sammensetning av institusjonenes øverste styre samsvarer med NTNUs ønske om større 
fristilling av institusjonen 
 
§ 40 Rett til å gå opp til eksamen. 
Studenttinget NTNU tror fremtidens lærings og evalueringsordninger kommer til å skape reelle 
kompetanseforskjeller mellom privatister og heltidsstudenter. Ordningen med privatisteksamen må videreføres, men 
studentenes vitnemål må klart utrykke eventuelle forskjeller mellom en heltids studiesituasjon og en 
privatistsituasjon. Studenttinget NTNU frykter at dersom man ikke skiller mellom privatist og heltidsstudent på 
vitnemålet vil man kunne risikere at privatister får en utdannelse som i praksis skiller seg fra heltidsstudenten, mens 
vitnemålene er identiske. 
 
Studieavtaler 
Studenttinget ønsker å påpeke at en bindende avtale mellom institutt og studenten ikke skal minke fleksibiliteten 
mellom fagområdene studenten kan velge. Kontrakten må ha som mål å øke forutsigbarheten i utdanningssystemet. 
 
Studenttinget NTNU stiller seg skeptisk til studieavtaler som innebærer at studentenes valgfrihet blir redusert.” 
 
§ 30 A Tilsetting av leder for avdeling og grunnenhet 
Studenttinget NTNU støtter § 30 A Tilsetting av leder for avdeling og grunnenhet. 
 
§ 30 punkt 5: Ved ansettelse av vitenskapelige ansatte skal kandidatenes praktiske pedagogiske kompetanse være av 
avgjørende betydning. 
 
 
  

              
STi-møte 12/01 den 8.november 

 
Studenttingssak 50/01 Valg til ulike råd, verv og utvalg 
Vitenskapsteoretisk Forum: 

Vedtak:  ”Marianne Urdshals ble valgt inn i Vitenskapsteoretisk Forum ved akklamasjon.” 
 

Vedtak: ”Anne Grete Haugen ble valgt inn som vara i Vitenskapsteoretisk Forum ved 
akklamasjon.” 

 
Styret for Universitetsbiblioteket: 

Vedtak: ”Christian Hemmingsen ble valgt inn i Styret for Universitetsbiblioteket ved 
akklamasjon.” 

 
Vedtak: ”Fredrik Sellevold ble valgt inn som vararepresentant til Styret for Universitetsbiblioteket 

ved akklamasjon.” 
 



 
Arbeidsmiljøutvalget: 
 Vedtak: ”Guro Sandnes ble valgt inn i Arbeidsmiljøutvalget ved akklamasjon.” 
 
 Vedtak: ”Elin Sundmoen Bakås ble valgt inn som vara til Arbeidsmiljøutvalget ved    
  akklamasjon.” 
 
Opptaksnemnda: 
 Vedtak: ”Ivar Munch Clausen og Anne Sofie Ravndal Risnes ble valgt inn i Opptaksnemnda   
  ved akklamasjon.” 
 
 Vedtak: ”Anne Herstad og Elin Sundmoen Bakås ble valgt inn som vara til Opptaksnemnda   
  ved akklamasjon.” 
 
Museumsstyret: 
 Vedtak: ”Anne Herstad ble valgt inn i Museumsstret fra Arkeologi og kunsthistorie ved   
   akklamasjon.” 
 
Forskning- og undervisningsfondet: 
 Vedtak: ”Einar Sagberg ble valgt inn i Forskning- og undervisningsfondet ved akklamasjon.” 
 
Programstyret for Ex.phil: 
 Vedtak: ”Hans Bøhle Aarhus og Marit Olave Gunnerød ble valgt inn i Programstyret for   
 Ex.phil.” 
 
Den Sentrale Klagenemnd: 
 Vedtak: ”Ivar Munch Clausen ble valgt inn i Den Sentrale Klagenemnd ved akklamasjon.” 
 
 Vedtak: ”Erik Riis Johansen ble valgt inn som vara i Den Sentrale Klagenemnd ved    
  akklamasjon.” 
 
NTNU’s Etter- og videreutdanningsutvalg: 
 Vedtak: ”Anne Grete Haugan ble valgt inn i EVID ved akklamasjon.” 
 
Redaksjonsrådet for Universitetsavisa: 

Vedtak: ”Hans Bøhle Aarhus og Erik Riis Johansen ble valgt inn i Redaksjonsrådet for  Universitetsavisa 
ved akklamasjon.” 

 
Innovasjonssenter på Gløshaugen: 
 Vedtak: ”Ingrunn Sveegården ble valgt inn i Innovasjonssenteret på Gløshaugen ved    
  akklamasjon.” 
 
Studenttingssak 49/01 Valg til Velferdstinget 
 Vedtak:  Guro Sandnes 
   Ivar Munch Clausen 
   Anne Sofie Ravndal Risnes 
   Anne Grete Haugan 
   Ida Matilde Falch 
   Thorbjørn Amundsen 
   Knut Bjørnar Wålberg 
   Andreas Urdal 
   Kjersti Marie Stensrud 
   Merete Flod 
   Per Anders Eidem ble valgt inn i Velferdstinget ved akklamasjon 
 



 
 Vedtak:      Stemmer 

Hans Bøhle Aarhus  7,37 
   Roger Færestrand Beite  6,22 
   Bjørnar Holmem   5,72 
   Anne Lise Aastad  5,64 
   Anne Herstad   3,66 
   Ragnhild Nordås   3,56 
   Liv Marit Rønning  3,50 
   Elin Sundmoen Bakås  3,11 
   Marte Fodstad   2,97 
 
 
Studenttingssak 51/01 Valg til Fadderutvalget for 2002 
 Vedtak: Navn   Stemmer 

Bjørnar Holmem  20  
   Maria H. Furseth  1   
   Blanke   1 
  

Vedtak:  ”Maria H. Furseth ble valgt som nestleder ved akklamasjon” 
 
 Vedtak:  ”Marianne Holand ble valgt inn i Fadderutvalget ved akklamasjon. 
 

AU og det nye lederparet i Fadderutvalget fikk fullmakt til å finne nye representanter.” 
 
 
            
 

STi-møte 13/01 den 19.november 
 
Studenttingssak 52/01 Ny heltidsstilling i Studenttinget NTNU 
 Vedtak: 
Disse punktene vil ses på som retningslinjer fra STi for utarbeiding av ny stillingsinnstruks: 
 
STILLINGSINNSTRUKS FOR NY STILLING 

1. Navnet på stillingen er Informasjonsansvarlig (IA) 
2. IA har ansvaret for å lede en interngruppe for informasjon og profilering 
3. IAs arbeidsområder er 

a. IA kan representere Sti i dekanmøtet  
b. Kommunikasjon i studentdemokratiet 

i. Arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant studentrepresentantene på 
fakultets- og instituttnivå, for å sikre informasjons- og kompetanseflyt. 

ii. Koordinering av arbeid med felles saker som Undervisningsstrategien 
c. Informasjon og profilering 

i. Informasjon om Studentdemokratiet til studenter og media 
 

Reglementsendringer: 
ENDRING AV ARBEIDSINNSTRUKS FOR ARBEIDSUTVALGET Nytt punkt 
§ 1.5 Stemmelikhet 
Ved stemmelikhet kan leder aktivt velge å benytte seg av dobbeltstemme, eller AU kan forevise Studenttinget en delt 
innstilling. 
 
ENDRINGER AV REGLEMENTET 
§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget.  



Paragrafen endres til. Arbeidsutvalget består av Stis leder, Nasjonalt ansvarlig, Informasjonsansvarlig, samt tre AU 
medlemmer. 
 
§ 6.3 Valg til arbeidsutvalget. 
§ 6.3.1 1. setning endres til. Leder, Informasjonsansvarlig og Nasjonalt Ansvarlig velges ved separate valg. 
§ 6.3.2 1.setning Endres til. Dersom leder, Nasjonalt ansvarlig eller Informasjonsansvarlig trekker seg fra sitt verv 
skal nyvalg foretas på påfølgende møte, …. 
§ 6.3.3 Paragrafen endres til. Dersom leder, Nasjonalt ansvarlig eller Informasjonsansvarlig trekker seg etter den 
01.09, kan Sti konstituere et nytt AU-medlem og en ny sammensetning av AU. Det kan gjøres på følgende måte: 
Dersom leder trekker seg konstitueres Nasjonalt ansvarlig som leder og et AU medlem som Nasjonalt ansvarlig. 
Dersom Informasjonsansvarlig eller Nasjonalt ansvarlig trekker seg konstitueres et AU medlem som Nasjonalt 
ansvarlig eller Informasjonsansvarlig. 
 
Tileggsvedtak: 
Studenttinget ønsker å oppfordre ledelsen for Studenttinget 2002 om å ta hensyn til både kjønnsmessig balanse og 
representasjon fra flere studiekulturer når man skal fordele plassene i dekanmøtet. 

 
              

 
STi-møte 14/01 den 29.november 

 
Studenttingssak 53/01 Nasjonal organisering 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU ser positivt på at NSU og StL søker å danne en nasjonal 
organisasjon. Hvis resultatet blir en nasjonal organisasjon som arbeider for studentenes 
fellesinteresser vil det være naturlig for Studenttinget NTNU å starte en prosess som tar 
sikte på medlemskap i denne organisasjonen. 

 
Studenttinget 2001 oppfordrer Studenttinget 2002 å avholde uravstemning angående 
nasjonal organisering. Dette valget bør ikke avholdes før resultatet av 
sammenslåingsprosessen mellom NSU og StL er klart. Denne uravstemningen bør derfor 
avholdes høsten 2002.” 
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