
UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER VÅREN 2002 

 
 
 

STi møte 01/01 den 22.11.01 
 
Studenttingssak 01/02 Valg av leder til Studenttinget NTNU 
Vedtak:   Christian Fjellstad ble valgt til leder for Studenttinget NTNU i 2002 
 
Studenttingssak 02/02 Valg av nasjonalt ansvarlig til Studenttinget NTNU 
Vedtak:  Elin S. Bakås ble valgt til Nasjonalt ansvarlig i Studenttinget NTNU i 2002 
 
Studenttingssak 03/02 Valg av informasjonsansvarlig til Studenttinget NTNU 
Vedtak: Øystein E. Thorvaldsen ble valgt til informasjonsansvarlig i Studenttinget NTNU i 2002 
 
Studenttingssak 04/02 Valg av AU-medlemmer til Studenttinget NTNU 
Vedtak:  Anne Herstad, Sven Andreas Collet og Håkon Olav Iglebæk ble valg til AU. 
 
 

STi møte 02/02 den 24.01.02 
 
Studenttingssak 05/02 Valg til Kontrollkomite 
Vedtak:  ”Anette Pettersen ble valgt inn som vanlig medlem av Kontrollkomiteen ved   
  akklamasjon”  

 
Studenttingssak 06/02 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
Vedtak: Kristin Holmgren og Lars  Håkon Søraas ble valt til representanter i Velferdstinget. 
    
Studenttingssak 07/02 Suppleringsvalg til råd, verv og utvalg STi innstiller til 
Vedtak:  ”AU får fullmakt til å fylle vervene.”  
 
Studenttingssak 10/02 Møtedatoer 
Vedtak:  Møteplan for Studenttinget våren 2002:  

24.01: Samfundet Klubben 
14.02: Kjel 3, Gløshaugen 
07.03: Samfundet, Sangerhallen 
08.04: Ukjent møtested 
25.04: Samfundet, Knaus 

 
Studenttingssak 08/02 Introduksjon om hensikt med prinsipprogram,     
  handlingsprogram og reglement 
  Leder orienterte 
 
 Studenttingssak 09/02 Introduksjon om Studenttinget s interngrupper     
   Interngruppenes ledere orienterte. 
 
 

STi møte 03/02 den 14.02.02 
 
 
Studenttingssak 05/02 Valg til Kontrollkomite 
Vedtak:   ”Henrik Madsen ble valgt inn som leder av Kontrollkomiteen”  
  ”Gunnar H. Johannessen ble valgt inn som vanlig medlem av Kontrollkomiteen” 

 
 



 
Studenttingssak 11/02 Lokalisering av universitetsklinikken og konsekvenser for   
  NTNU 
Vedtak:  ”Studenttinget NTNU mener at den nye universitetsklinikken bør bygges på Dragvoll,  
  og at NTNUs lokaliteter på Dragvoll flyttes til Øya. Dette vil være positivt for   
  majoriteten av studentmassen, og det vil gjøre det lettere for NTNU å realisere sin  
  satsing på tverrfaglighet.” 
 
Studenttingssak 13/02 Promotering av private aktører på NTNUs hjemmesider 
Vedtak: ”Studenttinget ønsker ikke at NTNU skal promotere private aktører i boligmarkedet på sine 

hjemmesider. Det kan bli oppfattet som en anbefaling fra NTNU, noe som kan  reflektere 
negativt på NTNU ved et senere tidspunkt. Studentinget mener videre at hvis NTNU fortsatt 
vil promotere Voll studentby, bør de også promotere hele det private boligmakedet.” 

 
Studenttingssak 12/02 Mandat for Prinsipprogramgruppen 
Vedtak: ”Studenttinget ønsker å sette ned en gruppe som skal revidere Studenttingets prinsipprogram. 

Gruppen skal gå gjennom samtlige vedtak som er fattet i Studenttinget siden 1997 og samtlige 
høringer som Studenttinget har skrevet i den samme tidsperioden. I tillegg skal gruppen 
revidere prinsippene med tanke på hvilke som er utdaterte, gjøre redaksjonelle endringer og 
eventuelt spisse noen av formuleringene. Gruppen skal formulere nye prinsipper som de synes 
bør komme inn i prinsipprogrammet, men gruppen skal ikke forandre meningsinnholdet i de 
allerede vedtatte prinsippene. 

 
Gruppen skal også diskutere hvorvidt endringer i prinsipprogrammet skal følge dagens praksis. 

 
Arbeidet bør være ferdig til påske 2002 og det forventes presentert senest på Studenttingets 
siste møte for vårsemesteret den 25. april. 

 
Gruppen skal bestå av fire til fem medlemmer, hvorav Studenttingets leder fungerer som 
medlem samt som gruppens sekretær. Studenttinget legger til grunn vanlige prinsipper for 
kjønn og studiekulturfordeling, men ønsker et innslag av vanlige Studenttingsmedlemmer og 
eksterne kompetansepersoner.” 

 
De som ble valgt inn i gruppen er Kjerstin Tobiassen, Lars Kristian Skårberg, Liv Marit 
Rønning og Sverre Gullikstad Johnsen. 

 
Studenttingssak 14/02 Måldokument og arbeidsliste for Studenttinget NTNU 
  Måldokumentene  ble vedtatt. 
 
 
 

STi møte 04/02 den 07.03.02 
 
Studenttingssak 15/02 Resolusjon til støtte for studentene i Zimbabwe. 
Vedtak: Studettinget NTNU uttrykker sin støtt og solidaritet med med studentene i Zimbabwe og støtter 

SAIH sitt opprop og underskriftskampanje.  Vi støtter studentenes krav om akademisk frihet, 
organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og politifrie utdanningsinstitusjoner, og vi ønsker at norske 
myndigheter skal sette situasjonen i Zimbabwe på dagsorden.   
Studenttinget NTNU krever at den norske regjering innfører sanksjoner mot Zimbabwe på 
samme måte som EU. Studenttinget NTNU hadde videre ønsket at NTNU kommer på banen i 
denne saken.   

  
Studenttingssak 17/02 Ex.Phil – gruppearbeid.  
Saken ble diskutert og behandlet i gruppearbeid. 
 
Studenttingssak 16/02 Økonomireglementet. 
Vedtak:  Økonomireglementet for Studenttinget NTNU endres slik: 
 

§ 1.2 Ansvarsforhold 
 Leder:  



Økonomiansvarlig i AU. Leder har det overordnede ansvar for å holde de økonomiske 
disposisjoner innenfor vedtak fattet av Studenttinget NTNU.  
Leder har også ansvaret for å anvise alle bilag i regnskapet og godkjenne alle fakturaene for 
utbetaling. 
 
Sekretær:  
Sekretær kan ikke på egen hånd binde organisasjonen på noen måte uten etter særskilt fullmakt 
fra AU.  
Sekretær er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. Bilagene påføres 
kontonummer, forklarende tekst, dato og sted. Etter at leder har anvist bilagene sørger sekretær 
for at regningene blir betalt. 
Sekretær er ansvarlig for klargjøring av bilag for utbetaling av lønn og ordner/lager 
utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller enkeltvedtak. 
Bakgrunnsdokumentasjon må alltid ligge ved. 
Sekretær skal foreta budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende lovgivning 
og legge frem regnskapsrapporter for AU. 
Sekretær kan gjøre innkjøp til daglig drift. 
 
§ 2.1.6 Lønning av tillitsvalgte og ansatte. 
 
Leder/Nasjonalt ansvarlig/Informasjonsansvarlig: 
Vervet er en heltidsstilling og lønnes tilsvarende 100% av årslønn ltr.11. Det utbetales 
feriepenger. 
Lønn utbetales for 11 måneder. Feriepenger utbetales påfølgende år. 
 
§ 2.1.6 Lønning av tillitsvalgte og ansatte. 
 
AU medlemmer:  
Vervet godtgjøres tilsvarende 10 % av lønnstrinn 6. 
Honorar utbetales for de månedene vedkommende sitter aktivt i vervet og maks 10 måneder. 
 
§ 2.1.9 Utgifter til mat.  
 
Fjerde avsnitt, første setning: 
På arrangementer i Studenttinget NTNU’s regi hvor det er felles bespisning på restaurant eller 
lignende, dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil 350.- pr. person.  
 
§ 2.1.10 Bestilling av billetter over konto 
 
Første setning; ”AU og sekretær kan bestille billetter over Studenttinget NTNU´s konto hos 
«Kilroy» reisebyrå.”, strykes. 

 
 

STi møt 05/02 den 08.04.02 
 
Studenttingssak 18/02 Valg til Det Sentrale Likestillingsutvalget 
Vedtak:   ”Saken oversenders AU for videre behandling og endelig vedtak.” 
 
Studenttingssak 19/02 Valg til Den Sentrale Klagenemnd 
Vedtak: ” Øyvind Strand ble valgt til studentrepresentant i den sentrale Klagenemnd. Valg av vara 

oversendes AU for videre arbeid og endelig vedtak. ” 
 
Studenttingssak 20/02 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
Vedtak:  Saken oversenders AU for videre behandling og endelig vedtak. 
 
Studenttingssak 21/02 Radikal kjønnskvotering ved opptak til høyere utdanning 
Vedtak: ” Med økende krav til faglig åpenhet, kreativitet og innovasjon, vil kunnskapsutviklingen 

avhenge av en bred diskusjon og dialog om kjønnsbestemte hindre og muligheter i 
læringsmiljøet.  Studenttinget NTNU støtter derfor regjeringens forslag om å åpne for radikal 
kjønnskvotering ved opptak til høyere utdanning som et midlertidig virkemiddel for å oppnå en 



bedre kjønnsbalanse ved studier dominert av ett kjønn.  Bruk av radikal kjønnskvotering som 
et virkemiddel må følges opp av kontinuerlig evaluering for å sikre at det virker etter sin 
hensikt.   

 
Dette må være en del av et større prosjekt, hvor en bør legge vekt på holdningsskapende arbeid 
og rekruttering av det underrepresenterte kjønn.” 

 
Studenttingssak 22/02 Høring vedr. forskrift om krav til mastergrad 
Vedtak: ”Saksbehandlers vurdering omformes til et brev og avgis som Studenttinget NTNUs høring til 

utkast til forskrift om krav til mastergrad.” 
 
 
Studenttingssak 23/02 Strukturelle rammer ved STis Prinsipprogram. 
Vedtak:   ”Prinsippene skal ligge til grunn for Studenttinget NTNUs arbeid. 

Studenttingets prinsipper skal være åpne og konkretiseres i måldokumentene. Studenttingets 
arbeid vil dermed også gjennomsyres av en linje fra prinsipp til mål til sak. 
Et kortfattet og åpent prinsipprogram vil bære preg av tidløshet og minske behovet for 
revideringer. 
Endringer i prinsipprogrammet skjer med 2/3 flertall.  Tillegg er å regne som endringer. ” 

 
Studenttingssak 24/02 Utsettelse og frivillig gjentak av eksamen for folkevalgte. 
Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener at NTNU skal la §15.3  og §17.3 i ”Forskrift om graden 

sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet” også gjelde for folkevalgte i 
kommunestyrer, fylkesting samt Stortinget og Sametinget. 
Studenttinget NTNU synes også det er naturlig at andre enn siv. ing. studenter som tar siv. ing. 
fag får samme rettigheter til frivillig gjentak.   
Studenttinget NTNU ønsker at administrasjon ved NTNU skal, i nært samarbeid med 
studentdemokratiet, gå igjennom praksis i utøvelsen av gradsforskriftens §15.3 og §17.3.” 

 
Studenttingssak 25/02 Evaluering av våren 2002 

Det ble gitt 10 minutter for at representantene i Studenttinget fikk fylle ut ”Evalueringsskjema 
for Studenttinget våren 2002”  

 
 

STi møte 06/02 den 25.04.02 
 

Studenttingssak 26/02 Høring vedr. utkast til gradsforskrift for de allmennvitenskaplige 
studiene ved NTNU 

Vedtak:  ”Saksbehandlers vurdering omformes til et brev og avgis som Studenttinget NTNUs høring 
vedrørende utkast til gradsforskrift for de allmenvitenskapelige studiene ved NTNU.” 

 
Studenttingssak 27/02 Høring vedr. lærerutdanningen ved NTNU 
Vedtak:  ”Saksbehandlers vurdering omformes til et brev og avgis som Studenttinget NTNUs høring til 

forslag til modeller for fremtidig lærerutdanning ved NTNU. ” 
 
Studenttingssak 28/02 Valg til Valgstyret 
Vedtak:  ”Valgstyret for studentvalget høsten 2002 bestå av Anne Sofie Ravndal Risnes, Marit Olave 

Gunnerød og Kristen Hagen.” 
 
Studenttingssak 29/02 Suppleringsvalg til STi sin kontrollkomitè 

Det var ingen kandidater til vervet som medlem av kontrollkomiteen til Studenttinget.   
Saken utsettes til neste møte.   

 
Studenttingssak 30/02 Høring vedr. studieårets inndeling under kvalitetsreformen. 
Vedtak:  ”Saksbehandlers vurdering omformes til er brev og avgis som Studenttinget NTNUs 

høringsuttalelse til ”Studieårets inndeling under kvalitetsreformen ” 
 
Studenttingssak 31/02 Resolusjon til støtte for studentene i Palestina 
Vedtak: ”Studenttinget NTNU vil uttrykke solidaritet med palestinskestudenter i deres vanskelige 

situasjon og tar avstand fra vold og krigshandlinger fra alle impliserte parter.  Studenttinget 



NTNu fordømmer den siste tids israelske krigshandlinger meduniversitetet og studentene i Bir 
Zeit og ellers i de okkuperte områdene på Vestbredden og på Gaza, og krever at NTNU gå ut 
med et aktivt standpunkt i denne saken.” 

 
Studenttingssak 32/02 Møtedatoer høst 2002 
Vedtak:  ”STi seminar 30/08 – 01/09. 

Møter:  
5. september 
19.september  
10.oktober 
24. oktober 
7.november 
21. november” 

 
 



UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER HØSTEN 2002 

 
 
 

STi møte 07/01 den 05.09.02 
 
Studenttingssak 33/02 Nasjonal organisering 
Vedtak: ”Studenttinget NTNU vil høsten 2002 gjennomføre en uravstemning blant NTNUs studenter om 

innmelding i NSU” 
 
Studenttingssak 34/02 Studenttinget NTNU sin sammensetning 
Votering: Det ble 2/3 flertall for å utsette saken. 
 
Studenttingssak 35/02 Lukking av studier 
Forslaget falt og Studenttinget NTNU har ikke fattet noe vedtak på sak 35/02 Lukking av studier. 
 
Studenttingssak 36/02 Opptakskrav 
Votering: Saken ble utsatt   
 
 
 

STi møte 08/02 den 19.09.02 
 
Studenttingssak 39/02 Ja eller nei til NSU 
Vedtak:  ”Studenttinget NTNU anbefaler studentene å stemme ja til at STi kan søke om   
  medlemskap i NSU. STi forutsetter at NSU innvilger oss fulle rettigheter på landsting  
  i 2003, hvor endringer i organisasjonen og behandlingen av NSUs politikk foretas.  
  Studenttinget NTNU vil utarbeide et dokument som presenterer STis ønsker for NSU 
   medlemskap til studentene før valget slik at studentene vet hva de stemmer på. Dette  
  dokumentet skal brukes til videre evaluering hvis NTNU studentene melder seg inn i  
  NSU. Studenttinget NTNU ønsker en kontinuerlig evaluering av sitt medlemskap.” 
   
Studenttingssak 38/02 Studenttinget NTNU sin størrelse 
Vedtak:  ” STi må i større grad jobbe med å forberede sine representanter til å yte også en innsats rundt 
  bordet på STi-møtene og ikke bare opprettholde et høyt engasjement i foraene utenfor selve 
  STi-møtene. STi er likevel ikke av den oppfatning at en reduksjon i antall representanter rundt 
  bordet er løsningen for å få opp engasjementet i STi, og vil derfor beholde dagens 25” 
 
Studenttingssak 37/02 Opptakskrav 
Vedtak:  ” Det helhetlige læringsmiljøet ved universitetet må preges av et mangfold blant studentene. 

Studenttinget NTNU ønsker at NTNU i større grad også vurderer alternative opptaksformer til 
sine studier. 

 
Studenttinget NTNU ber ledelsen ved NTNU om å utrede sammenhengen mellom opptakskrav 
og kvaliteten på studentene. 

 
Studenttinget NTNU støtter forslag om en minimumskarakter i fagene som kreves som spesiell 
studiekompetanse for siv.ing. studiene. Studenttinget NTNU kan ikke støtte en innføring av en 
generell nedre grense på opptak på lukkede studier som krever spesielle opptakskrav før det er 
fremlagt analyser som viser klare korrelasjoner mellom karakterer på videregående og 
karakterer i høyere utdanning. 

 
Studenttinget NTNU støtter en ordning hvor kandidater som får karakteren 5 eller 6 i 
matematikk og fysikk får ekstrapoeng.” 



 
 

STi møte 09/02 den 10.10.02 
 
Studenttingssak 42/02 Valg til kontrollkomiteen 
Roar Wold og Ketil Stadskleiv ble valgt til kontrollkomiteen ved akklamasjon. 
 
Studenttingssak 40/02 TV_aksjonen 2002 
Vedtak:  ” STi oppfordrer studentene i studentdemokratiet i Trondheim, så vel som i hele Norge, å støtte 
  opp om årets TV-aksjon. Studenttinget NTNU ønsker å gi et bidrag på 5.000 til årets TV-
  aksjon.” 
   
Studenttingssak 41/02 Det nye prinsipprogrammet 
Det nye prinsipprogrammet blir etter dette: 

Studenttinget NTNU 
 
Studenttinget NTNU er det øverste studentpolitiske organ ved NTNU.  
 
Studentene skal være representert på alle beslutningstagende og rådgivende nivå som angår dem ved NTNU. De 
skal være representert i alle nasjonale råd, komiteer og styringsorgan som behandler saker der NTNUs studenter 
har særinteresser. Studenttinget NTNU skal samarbeide med andre organisasjoner der det er naturlig. 
 
Studenttinget NTNU skal fremme engasjement gjennom informasjon og profilering og skal i sitt virke søke å 
påvirke universitetet og samfunnet. 
 

Overordnede prinsipper 
 
Alle skal ha lik rett og lik mulighet til høyere utdanning.  
 
Heltidsstudenten skal finansieres av staten og ha høy stipendandel og etter endt studie ha lav studielånsrente.  
 
Studenter skal ha lovfestet rett til et godt arbeidsmiljø. 
 
Vertskommunen har hovedansvaret for studentenes velferd. Studentene skal ha de samme rettighetene som 
vertskommunens øvrige innbyggere. Studentene skal ha flere og bedre rabattordninger på offentlige tilbud og 
kollektivtrafikk. 
 

Læring 
 
NTNU skal tilby et godt læringsmiljø med en forskningsbasert undervisning der det pedagogiske opplegget 
vektlegges, og studentene og de vitenskaplige ansatte i samarbeid former undervisningen. 
 
Lærings- og evalueringsprosessen skal stimulere studentene til kritisk og selvstendig tenkning, og forberede 
studentene på en fremtidig arbeidssituasjon.



NTNU 
 
NTNU må øke rekrutteringen til alle sine fagtilbud og må rekruttere studenter fra hele landet, samt være et 
attraktivt studiested for utenlandske studenter. NTNU må satse mer på rekruttering til doktorgrad og øke 
satsningen på forskerutdanning. 
 
Det skal tilstrebes en kjønnsmessig lik fordeling blant studenter, undervisningspersonell, vitenskapelig ansatte og 
veiledere. Det skal legges til rette for at ulike grupper funksjonshemmede studenter skal kunne følge 
undervisningen og avlegge eksamen. Utenlandske studenter ved NTNU skal integreres, både faglig og sosialt. 
 
Fagtilbudet ved NTNU skal gjenspeile den faglige bredden og spisskompetansen ved universitetet, og alle 
studenter skal kunne benytte seg av dette tilbudet. 
NTNU må ta ansvar for grunnforskningen, og må fordele forskningsmidlene slik at fagmiljø som ikke kommer 
inn under NTNUs satsningsområder blir ivaretatt. NTNU skal være ledende i landet innen teknologiutdanning og 
satse på tverrfaglige studieprogrammer og tverrfaglige prosjekter. NTNU skal ha sterke fagmiljø og alltid være 
ledende innenfor IKT. 
 
NTNU må legge til rette for studentenes interne, nasjonale og internasjonale mobilitet og videre ta ansvar for 
studentvelferden. 
 
 

Samfunnsengasjement 
 
NTNU skal aktivt delta i samfunnsdebatten og imøtekomme behovet for utdanning i samfunnet. Dette skal ikke 
gå på bekostning av universitets integritet og selvråderett. 
 
NTNU skal være et miljøbevisst universitet. 
 
Studenttinget NTNU vil støtte tiltak som vil øke den internasjonale bevisstheten og vil jobbe aktivt mot rasisme. 
NTNU skal være en antirasistisk sone. 
 
NTNU må bidra til å øke den faglige kompetansen ved utdanningsinstitusjoner i utviklingsland. 
 
Studenttingssak 45/02 Avlysning av Studenttingsmøte 
Vedtak:  ”Studenttinget NTNU sitt møte 24. oktober avlyses.” 
 
Studenttingssak 44/02 Forventninger og krav til NSU 
Vedtak: : ”Dersom Studenttinget NTNU blir medlem av NSU, har det noen forventninger og krav til 

organisasjonen. 
 

Disse kravene stilles: 
• NSU må sette større fokus på fagpolitikk, spesielt innen profesjonsstudier og realfagsstudier. 
• NSU må få mer oppegående fagråd. 
• NTNU-studentene må få tilbud om representasjon i råd og utvalg som angår NTNU spesifikt. 
• Det må gjøres mer attraktivt å sitte i NSU-AU. 
• NSU må se på tilbakeføringsordningen. 
• NSU må se på hvordan den eksterne inntjeningen kan økes. 

 
Dette forventes: 

• STi- NTNU finner det ønskelig at fagrådene får legge føringer for NSUs politikk innen de 
forskjellige fagfelt. 

• NSU bør bedre informasjonsflyten mellom sentralledd og lokallag. 
• Sentralleddet i NSU bør være et kompetansesenter for lokallagene, og avholde kursing i 

lobbyvirksomhet og mediehåndtering. 
• Terskelen for å stille til NSU-AU selv om man kommer fra andre steder enn Oslo bør senkes. 
• NSU bør opprette flere møteplasser for medlemmene. 
• NSU bør gjøre sine politiske grunnprinsipper mer synlige. 



• NSU bør på lang sikt ta opp igjen sammenslåingsdebatten med StL. 
 

STi kan bruke disse punktene når NTNU-studentene skal informeres om NSU og NSU-valget, og som 
bakgrunnsmateriale i samtaler med NSU. Punktene må også brukes til en kontinuerlig evaluering av 
NSU-medlemskapet dersom STi blir medlem av NSU.” 

 
Studenttingssak 43/02 Stillingsinstrukser/ ledelsesstruktur 
Vedtak: :” Tredelingsprinsippet bak stillingsinstruksene vedtas, men selve instruksene forblir åpne for 
 revisjon, med forutsetning om at det ikke endres på tvers av inndelinga i leder, fagpolitisk og 
 organisatorisk ansvarlig. Ledelsen av STi -03 oppfordres til å evaluere denne strukturen underveis og 
 ved slutten av sin periode.” 
 
Stillingsinstruksen er etter dette som følger: 

Stillingsinstruks leder 
 
Politisk 
Leder har det overordnede ansvar, med dette følger visse plikter. Leder skal: 
- Vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant Stis medlemmer 
- Til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene ved NTNU 
- Til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i studentdemokratiet 
- Påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir ivaretatt av de respektive AU-medlemmer 
- Følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 
- Sammen med fagpolitisk nestleder følge opp NTNUs arbeid med fagpolitikk, herunder implementering av 

undervisningsstrategien 
- Sammen med organisatorisk nestleder følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, 

gradsforvaltning, interne reglement og forskrifter 
- Delta på Dekanmøter og møter i Styret for sivilingeniørutdanningen 
- Følge opp det politiske arbeidet som dannes i prosjektet ”Nå ut sammen” 
 
Nasjonalt plan  
Har ansvaret for å tilrettelegge og koordinere Studenttingets arbeide på nasjonalt plan. I den forbindelse skal 
vedkommende: 
- Knytte og følge opp kontakter på Stortinget, i partigrupper og i departement 
- Knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale organisasjoner 
- Til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av interesse i de ovennevnte organer. 
 
Internasjonalt plan 
Har ansvaret for å finne ut hvilken politikk på internasjonalt plan som vil påvirke norsk utdanningspolitikk, og 
skal tilrettelegge og koordinere Studenttingets arbeid i disse sakene. I den forbindelse skal vedkommende: 
- delta på NordTeks årlige konferanse 
 
Økonomisk 
Leder har det økonomiske ansvaret i henhold til økonomireglementet 
 
Generelt 
Leder skal, med mindre gode grunner tilsier det motsatte: 
- Delta på alle studenttingsmøter 
- Delta på alle AU-møter 
- Regelmessig lese post 
- Ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 
 
Representasjon 
Leder er Studenttinget NTNUs ansikt utad, og har ansvaret for både intern og ekstern representasjon. Leder skal 
være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 

Media 
Leder er Studenttinget NTNUs talsperson overfor media, leder taler Studenttinget NTNUs sak. I den forbindelse 
skal leder: 
- Konferere med det AU-medlem som er ansvarlig for området, før han/hun uttaler seg 
- Holde seg til enhver tid orientert, ved hjelp av AU, på hva som er Studenttinget NTNUs syn 



- Prøve å skape gode kontakter med ulike media 
 
Langsiktighet 
Leder har ansvar for langsiktig planlegging. Leder har ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års 
Studentting. 
 
Personalansvar 
Leder har personalansvar for sekretæren. Leder skal avholde personalsamtaler med sekretær og AU-medlemmer. 
 
 

Stillingsinstruks organisatorisk nestleder 
 

Generelt  
Organisatorisk nestleder skal, med mindre gode grunner tilsier noe annet: 
- Delta på alle STi-møter 
- Delta på alle AU-møter  
- Regelmessig lese post 
 
Politisk 
Organisatorisk nestleder har ansvar for saker av organisatorisk karakter.  
I den forbindelse skal vedkommende: 
- Følge opp og koordinere arbeidet i de forskjellige studentpolitiske organene, særlig Suene 
- Arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant studentrepresentantene på fakultets- og 

instituttnivå, for å sikre informasjons- og kompetanseflyt 
- Delta på møter med studiedirektøren 
- Arrangere FTR-seminar sammen med Styrerepresentantene 
- Være STis kontaktperson for Valgstyret 
- Sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, gradsforvaltning, reglement og 

forskrifter  
 

Media/informasjon 
Organisatorisk nestleder har ansvaret for: 
- Å holde seg selv og Studenttinget orientert om aktuelle saker i media 
- Å holde STi-medlemmene oppdatert om hva som skjer mellom STi-møtene 
- Å stille på Allmøter, Studentrådsmøter o.l. dersom Studenttingets ledelse er ønsket 
- Utarbeiding av info-materiell og innholdsmessig oppdatering av tavler/hjemmesider 
- Legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg 
- Være saksbehandler på fordeling av økonomiske midler til trykking (repromidlene) og fordelingen av 

studentdemokratiets prosjektmidler 
- Møte med leder i prosjekt ”Nå ut sammen” og følge opp arbeidet av organisatorisk art 

 
Nestleder  
Organisatorisk nestleder er leders stedfortreder i administrative og organisatoriske saker.  
Ved leders eller fagpolitisk nestleders fravær er organisatorisk nestleder vara i Dekanmøte og FOS. 
 
Organisatorisk nestleder er leder for interngruppa for informasjon og profilering og skal påse at strategier for 
slikt arbeid blir fulgt opp. 

 

Stillingsinstruks fagpolitisk nestleder 

Generelt  
Fagpolitisk nestleder skal, med mindre gode grunner tilsier noe annet: 
- Delta på alle STi-møter 
- Delta på alle AU-møter  
- Regelmessig lese post 
 
 



Politisk 
Fagpolitisk nestleder har ansvar for saker av fagpolitisk karakter. I den forbindelse skal vedkommende: 
- Følge opp arbeidet med Kvalitetsreformen 
- Følge opp studentutvalgenes arbeid med fagpolitikk, og i den forbindelse få innspill til høringer av 

fagpolitisk karakter 
- Følge opp NTNUs arbeid med undervisningspolitikk 
- Sammen med leder følge opp NTNUs arbeid med fagpolitikk, herunder implementering av 

undervisningsstrategien 
- Følge opp arbeidet som skjer i FOS/FUS og GRUCS 
- Delta på Dekanmøter og møter i Styret for sivilingeniørutdanningen 
 
Nasjonalt plan  
Ansvar for å tilrettelegge og koordinere Studenttingets arbeid med fagpolitikk på nasjonalt plan. I den 
forbindelse skal vedkommende: 
- Følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer i KUF-komiteen 
- Følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer ved andre universiteter og i nasjonale organisasjoner 
- Følge opp hvilket arbeid som gjøres med implementeringen av Kvalitetsreformen i nasjonale fora 
 
Internasjonalt plan 
Har ansvaret for å finne ut hvilken politikk på internasjonalt plan som vil påvirke norsk utdanningspolitikk, og 
skal tilrettelegge og koordinere Studenttingets arbeid i disse sakene. I den forbindelse skal vedkommende: 
- Følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og internasjonale utdanningsfora 
- Følge opp implementeringen av Bologna-erklæringen 
- Følge opp GATS’ innvirkning på norsk utdanningspolitikk 
- Delta på SUNTU-møter og SEFIs årlige konferanse 
 
Nestleder  
Fagpolitisk nestleder er leders stedfortreder, unntatt i administrative saker. 
 
 

STi møte 10/02 den 07.11.02 
 
Studenttingssak 48/02 Vest - Sahara 
Vedtak: ” Studenttinget NTNU skriver under på følgende støtteerklæring: 
 

“The Student Parliament of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in 
Trondheim, hereby declare our support to the students of West-Sahara and UJSARIO. 

 
The struggle for a free and independent Western Sahara demands great resilience, a lot of hope and a 
strong will. Western Sahara has gone from occupation to occupation and is still waiting for the 
referendum which was promised to be held more than 10 years back. 

 
We are deeply concerned about the deadlock of the current situation. As time goes by, the dream of 
independence is gradually eclipsed by the Moroccon strategy of exhaustion.” 

 
In the view of the Student Parliament of NTNU, education is the gateway to social, economic and 
cultural liberation. The Student Parliament of NTNU wants to express solidarity with the students of 
Western Sahara in their struggle for independence, a democratic and just society and human rights.” 

 
 
Studenttingssak 51/02 Engelsk som undervisningsspråk 
Vedtak:  ” Studenttinget NTNU ønsker at alle institutter skal utvide sitt engelskspråklige 

undervisningstilbud, både i kvalitet og omfang. Undervisning på lavere grad og i lavere 
årskurs bør fortsatt hovedsakelig foregå på norsk. Det bør også gå klart frem av studieplanen 
hvorvidt et fag tilbys på norsk, engelsk eller begge språk. 

 
Studenttinget NTNU ønsker at NTNU skal tilby kurs til faglig ansatte og studenter som ønsker 
å forbedre sine engelskkunnskaper, samt aktivt forsøke å rekruttere flere internasjonale 
forelesere. Studenttinget NTNU påpeker at det er viktig det er viktig at studenter med spesielle 



funksjonshemminger i forhold til engelsk som undervisningsspråk skal få forholdene lagt til 
rette for seg.” 

   
Studenttingssak 46/02 Studiefinansiering 
Vedtak:   ”Videregående skole: 

Mange elever i den videregående skole er tvunget til å ta opp lån for å ha mulighet til å fullføre 
opplæringen. Gjeld fra videregående skole skal ikke være et hinder for dem som vil ta høyere 
utdanning.  
Studenttinget NTNU mener det skal eksistere en behovsprøvd fullstipendiering av 
videregående skole for å sikre alle en reell lik rett til høyere utdanning. 

 

Kostnadsnormen: 
Studenttinget mener et av kvalitesreformens mål må være å gjenreise heltidsstudenten. For at 
dette skal bli en realitet er det viktig med en god studiefinansiering. 
Studenttinget NTNU mener kostnadsnormen må økes til 2G. Inntil dette skjer, må 
kostnadsnormen årlig reguleres årlig etter konsumprisindeksen. 

 

Stipendandel: 
Utdanning er en investering for samfunnet og den enkelte, der utgiftene deles av staten og den 
enkelte student. 
Studenttinget NTNU mener stipendandelen må være 60% og den skal ikke knyttes til 
progresjon inntil kvalitetsreformen er implementert.. 

 

Reisestipend: 
Ordningen med reisestipend skal sikre at alle kan studere hva de vil, uavhengig av hvor de bor. 
Dette er en sosialt og geografisk utjevnende tilskuddsordning. 
Alle studenter, uavhengig av alder og studiested skal ha et reisestipend som dekker tre tur-retur 
reiser med hensiktsmessig transport til hjemstedet i løpet av et kalenderår. Videre bør taket på 
reisestipendet fjernes for å sørge for at alle skal ha like muligheter for hjemreise. 
Reisestipendet må fordeles etter en rettferdig modell som tar hensyn til de reelle 
reisekostnadene. 

 

Lønnet arbeid: 
Studenttinget NTNU mener ordningen med inntektsgrense på 100 000 for heltidsstudenter og 
250 000 for deltidsstudenter uten kutt i stipendet eller lån er tilfredsstillende. Denne grensen 
må årlig reguleres etter konsumprisindeksen.  

Behovsprøving mot formue: 
Studenttinget NTNU ønsker å avvikle ordningen med behovsprøving mot formue. 

 

Hjemmeboere: 
Hjemmeboende studenter vil ha utgifter som bør stipendieres, som utgifter til pensum-litteratur 
og lignende. Studenttinget NTNU mener hjemmeboere skal få konverteringsdelen av stipendet. 
Denne delen er ment som en gulrot for at studenter skal studere mer effektivt og fullføre 
studiene på normert tid. Dette bør også komme hjemmeboere til gode. 

 

Særordninger: 
En del studenter har særskilte behov som må ivaretas for at alle skal lik rett til utdanning. 
Studenttinget NTNU mener det må opprettes gode studiefinansieringsordninger for studenter 
med funksjonshemming og særskilte behov, som har behov for mer enn normert tid for å 
fullføre en utdanning. 

 



Studier i utlandet: 
Den økonomiske støtten studenter i utlandet får må ta hensyn til utenlandsstudentenes spesielle 
situasjon, og studiefinansieringen må dekke de reelle studie- og levekostnader. 
Studenttinget NTNU mener at innenlands reisestipend for studenter som studerer i utlandet må 
gjeninnføres. 
Studenttinget NTNU mener gebyr-, tilleggs- og språk-stipendene må opprettholdes. Dagens tak 
på stipendene bør beholdes, men indeksreguleres ved behov. 

 

Tilbakebetaling: 
Studenttinget NTNU ønsker inntektsavhengig tilbakebetaling av studielån. 

 

Studielånsrenta: 
Studenttinget NTNU mener rentepåslaget må fjernes. Renta må ligge under markedsnivå. Det 
må fortsatt være mulig å binde renta som i dag. 

 

Hovedfagsavskrivning: 
Studenttinget NTNU mener hovedfagsavskrivingen må opprettholdes for studier normert til ti 
semestre og mer. 

 

Avskrivning av studielånet: 
Studenttinget NTNU mener at studielånet skal avskrives ved uførhet, dødsfall eller ved 
alderspensjonering. Ved uførhet avgjøres andelen som avskrives av graden av uførhet. 

 
Informasjon og kundebehandling: 
Studenttinget NTNU mener Lånekassen må ha gode og oversiktlige støtterordninger. God 
informasjon om ulike ordninger er viktig. Kundebehandlingen må være god og effektiv.” 

 
 
 
Studenttingssak 47/02 Fordeling av råd, verv og utvalg 
Vedtak:  ” Følgende verv ”øremerkes”: 
 

Arbeidsmiljøutvalget(AMU) og læringsmiljøutvalget(LMU). 
• 1 representant konstitueres i AU, det anbefales at enten studiemiljøansvarlig eller organisatorisk 

nestleder har dette vervet. 
• 1 representant innstilles fra studiemiljøgruppen og velges av AU. 
• 1 representant velges av STi på ordinært møte og har funksjonstid fra sommer til sommer til 

sommer. Denne personen skal også sitte som observatør i AMU. 
• En representant innstilles fra rådet for studenter med funksjonshemming. Denne representanten 

har funksjonstid fra sommer til sommer 
 

Studenttingets arbeidsutvalg er legatgruppen for Nordisk Kontaktstipend og organisatorisk nestleder er 
innstiller over for AU. 

 
Et av medlemmene i AU konstitueres som representant i det sentrale likestillingsutvalget.  

 
To av personene på heltid konstitueres i AU som henholdsvis representant og vararepresentant i Etter- 
og videreutdanningsutvalget.” 

 
 
Studenttingssak 53/02 Endring av valgperiode til Velferdstinget  
Vedtak: : ” Studenttinget NTNU endrer sin valgperiode for VT fra ett til to år. Ved valget til 

representanter for 2003 velges seks representanter for ett år, og fem representanter for to år.” 
 



 
Studenttingssak 50/02 Søknad om medlemsskap i NSU 
Vedtak:  ” Dersom flertallet av NTNUs studenter stemmer ja i avstemmingen om NSU 4.-8. november 

2002, så sendes vedlagte søknad pronte til NSUs landsstyre for behandling. 
 

Brevet lyder som følger: ” Studenttinget NTNU søker med dette om medlemskap NSU. 
Studenttinget NTNU ber om å få stemmerett på NSUs Landsting 2003”. 

 
Studenttingssak 49/02 Styrestillingene i fremtiden 
Vedtak: ” Arbeidsutvalget ber Studenttinget NTNU sette sammen en gruppe som skal se på 

Styrerepresentantene sin rolle. En rapport skal være ferdig før sommeren 2003. 
Gruppen skal bestå av fem personer, hvorav fire skal ha sittet på heltid, og de fleste sittet i 
enten studentutvalg, Studenttinget eller som fakultetstillitsrepresentant. En av 
studentrepresentantene i Styret 2003 skal også sitte der.” 

 
 

STi møte 11/02 den 07.11.02 
 
Studenttingssak 52/02 Politisk plattform for studenter med funksjonshemminger. 
Politisk plattform for studenter med funksjonshemminger blir etter dette:  

” NTNU 
Alle studenter ved NTNU er først og fremst studenter, men noen trenger tilrettelegging for å kunne gjennomføre 
studiene på lik linje med andre. NTNU må derfor være: 
 
- tilgjengelig for alle potensielle søkere og arbeide for at opptak og mottak ikke hindrer funksjonshemmede i å ta 
utdanning ved NTNU. 
- fysisk tilgjengelig og arbeide for at alle lokaler ved NTNU skal være tilgjengelige.  
- pedagogisk tilgjengelig og arbeide for at alle studenter skal ha lik mulighet til å tilegne seg kunnskap. 
- sosialt tilgjengelig og arbeide for at alle studenter skal ha mulighet til å delta i aktiviteter og sosialt liv tilknyttet 
studiemiljøet. 
- følge opp de offentlige etatenes arbeid med tilrettelegging for funksjonshemmede 
 
NTNU må gjennomføre administrative og organisatoriske tiltak knyttet til informasjon, bevisstgjøring, rutiner, 
saksbehandling, veiledning og karriererådgivning. NTNU må utvikle gode rutiner for søknadsprosedyrer og 
saksbehandling i forbindelse med tilrettelegging av studier og eksamen, og sikre at informasjon om dette når 
frem til studenter og ansatte. Det er viktig at NTNU synliggjør dette og fører en aktiv rekrutteringspolitikk 
overfor potensielle søkere med funksjonshemminger. 
  
NTNU må legge til rette for at rådgivningstjenesten fungerer optimalt og med dette legge de økonomiske 
forholdene til rette. Rådet for studenter med funksjonshemminger bør utvides med flere studenter slik at rådet 
kan favne en større bredde av ulike funksjonshemminger. 
 
NTNU må sikre god tilgjengelighet til læringsmedier slik at studenter med funksjonshemming kan ta del i 
læringsprosesser på lik linje med andre studenter. Relevant studielitteratur skal være tilgjengelig for alle og 
studenter med funksjonshemming må være sikret tilgang til nødvendige hjelpemidler i studiesituasjonen.  
 
NTNU må sikre alle sine studenter like muligheter for relevant evaluering av læring og sikre muligheten for 
funksjonshemmede til å ta utenlandsstudier. Spesielt økonomisk tilrettelegging med studiefinansiering er viktig. 
 
Også studentene ved NTNU må være seg sitt ansvar bevisst som en del av det helhetlige læringsmiljøet. En 
holdningsendring blant studentene er viktig for at studenter med funksjonshemminger integreres i den vanlige 
studenthverdagen. 
 
Studenttinget NTNU må legge til rette for at også studenter med funksjonshemminger kan representere studenter 
i vanlige råd, verv og utvalg, og da ikke i bare de råd, verv og utvalg som er av spesiell interesse for denne 
gruppen. Studenttinget NTNU må følge opp arbeidet i rådet for studenter med funksjonshemminger. Det må 
legges til rette for at sakspapirer, møteinnkallinger, referater og generell informasjon er tilgjengelig. 



Lånekassen 
Studiefinansieringsordningen må utbedres til også å gjelde studenter med funksjonshemminger som ikke klarer å 
gjennomføre studiene sine på normert tid. Studenter som er delvis arbeidsuføre skal ikke straffes og skal ha rett 
på full støtte. 
 
Studenter med funksjonshemminger skal også ha et likeverdig tilbud ved finansiering av studier i utlandet.” 
 
 
Studenttingssak 54/02 Råd, verv og utvalg STi innstiller til 2003 

Vedtak: ”Roar Wold ble valgt inn i Styret for Universitetsbiblioteket ved akklamasjon.” 
  

Vedtak: ”Ragnhild Skagestad ble valgt inn som vararepresentant til Styret for 
Universitetsbiblioteket ved akklamasjon.” 

 
 Vedtak:  ”Guro Sandnes ble valgt inn i Arbeidsmiljøutvalget ved akklamasjon.” 
 
 Vedtak:  ”Elin Sundmoen Bakås ble valgt inn som vara til Arbeidsmiljøutvalget ved  
   akklamasjon.” 
 
 Vedtak:  ” Anne Herstad og Elin Sundmoen Bakås ble valgt inn i Opptaksnemnda  
   ved akklamasjon.” 
 

Vedtak: ” Ivar Munch Clausen og Anne Sofie Ravndal Risnes ble valgt inn som vara til 
Opptaksnemnda ved akklamasjon.” 

 
 Vedtak:  ”AU får fullmakt til å finne en studentrepresentant til Vitenskapsteoretisk Forum.” 
 
 Vedtak:  ”Anne Grete Haugen ble valgt inn som vara i Vitenskapsteoretisk Forum ved  
   akklamasjon.” 
 
 Vedtak:  ”Einar Sagberg ble valgt inn i Forskning- og undervisningsfondet ved akklamasjon.” 
 
 Vedtak:  ”Torbjørn Amundsen og Fredrik Sellevold ble valgt inn i Programstyret for  
   Ex.phil.” 
 

Vedtak:  ”Ivar Munch Clausen ble valgt inn i Den Sentrale Klagenemnd ved akklamasjon.” 
 
 Vedtak:  ”Marte Strickert ble valgt inn som vara i Den Sentrale Klagenemnd ved  
   akklamasjon.” 
 

Vedtak:  ”Øystein E. Thorvaldsen og Elin Sundmoen Bakås ble valgt inn i Redaksjonsrådet for 
 Universitetsavisa ved akklamasjon.” 

 
Vedtak:  ”Marte Oppedal Vale og Norunn Langmoen ble valgt inn rådet for studenter med 

funksjonshemminger” 
 
  
 
 
Studenttingssak 55/02 Valg av representanter til Velferdstinget 
Vedtak:   ”Kjersti Marie Stensud 

Sverre Midhjell ble valgt ved akklamasjon (valgt for 2 år) 
 
Knut Bjørnar Wåhlberg 
Eva Cathrin Lindseth 
Kristin Holmgren 
Kristian Johnsen 
Marius Blanke 



Elin Bakås 
Camilla Pettersen 
Hanne Pedersen ble valgt inn i Velferdstinget ved akklamasjon (valgt for 1 år) 
 
STi-AU får fullmakt til å finne den siste representanten til Velferdstinget” 

 
 
Varakandidater:   
Vedtak:      Stemmer: 

Norunn Langmoen 15,77 
   Anne Herstad  7,78 
   Ida Bjørkum  4,77 
   Anne Sofie R. Risnes 4,00    
   Egil Rokstad  3,71 
   Stian C. Alsos  3,66 
   Guro Sandnes  3,34 
   Ingrid E. Mathisen 3,17 
   Fredrik Sellevold  2,49 
   Eirik R. Johnsen  2,28 
   Marthe Strickert  1,80 
   Ragnhild Skagestad 1,65 
   Jørgen Taule Foss 1,39 
   Rakel Svae  1,33 
 
Ikke valgt  Maren Hegland Gullaksen. 
 
    
 
Studenttingssak 56/02 Høringsuttalelse til NSU sitt organisasjonsutvalg. 
Forslag 1”Dette er et ansvar som først og fremst må være opp til det enkelte lokallag, da dette er en viktig del av 
kompetanseoverføringen i lokallagene. Dersom lokallagene ønsker det, bør NSU-AU gi nødvendig støtte, siden 
det er de som har meste kompetanse på området.” 
 
Forslag 2”Lokallagene i NSU skal ha ett navn. Dette navnet skal benyttes i alle sammenhenger.” 
 
Forslag 3 fra Ivar Munch Clausen 7.4: ”Studenttinget NTNU ønsker å avvikle dagens tilbakeføringsordning. 
Studenttinget NTNU ønsker at NSU opprettholder støtte til dårligstilte lokallag.” 
 
 
Votering:  Forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
  Forslag 1 ble enstemmig vedtatt. 
  Forslag 3 ble enstemmig vedtatt 
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