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STi møte 01/01 den 18.11.02 
 
Studenttingssak 01/03 Valg av leder til Studenttinget NTNU 
Kandidater: Åge Halvorsen 
  Christian Hemmingsen 
Resultat: 25 stemmer var avgitt 
  Åge Halvorsen   13 stemmer 
  Christian Hemmingsen 12 stemmer 
 
 
Studenttingssak 02/03 Valg av fagpolitisk nestleder til Studenttinget NTNU 
Kandidater: Ingrid Ertshus Mathisen 
 
Resultat: Det ble avgitt 25 stemmer 
  Ingrid Ertshus Mathisen  22 stemmer 
  Blanke   3 stemme 
 
 
Studenttingssak 03/03 Valg av organisatorisk nestleder til Studenttinget NTNU 
Kandidater: Morten Svendsen 
  Maria Furseth 
 
Resultat: Det ble avgitt 25 stemmer 
  Morten Svendsen 15 stemmer 
  Maria Furseth  9 Stemmer 
  Blanke   1 stemmer 
 
 
Studenttingssak 04/02 Valg av tre medlemmer til AU i Studenttinget NTNU 
Kandidater: Marthe Strickert 
  Hilde Hjemdal 
  Eirik Grønli Åm 
  Svein T. Brembo 
  Jan Helge Maurtvedt 
 
Resultat:     Stemmer 

Svein T. Brembo  12,5 
Marthe Strickert  11,16 
Hilde Hjemdal  8,5 
Jan Helge Maurtvedt  8,3 
Eirik Grønli Åm  5,5 
 

 
 

STi møte 02/03 den 30.01.03 
 
Studenttingssak 06/03 Endringer i Forretningsorden 
Vedtak:   
 Punkt 2:  Studenttinget NTNU´s representanter eller vararepresentanter har møteplikt. Dersom representanter kommer etter at 

møte er satt eller går før møtet er hevet, skal dette meldes skriftlig til møteleder. 
 
 Faste punkt på dagsorden:  
  AU-medlemmene refererer kort, via e-post før møtet om arbeidet siden siste møtet. 
 
 Punkt 4: Votering 

Representanter som kommer etter en sak har startet, har ikke stemmerett før neste sak er påbegynt. 
 
 
 Punkt 5: Valg Generelt 

Ved valg skal benyttes skriftlig avstemming dersom en representant krever det. Ved personvalg, hvor det er flere 
kandidater enn antall plasser, benyttes preferansevalg. 

 
 
Studenttingssak 08/03 Økonomireglement 
Vedtak: 
Økonomireglement, punkt 0.3 Endringer 



 Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall. Forslag til endringer i Økonomireglementet skal gjøres kjent for Studenttinget NTNU minst to 
uker før møtet. Kontrollkomiteen skal før møtet forelegge og uttale seg om forslag til endringer av Økonomireglementet. 
 
Økonomireglementet, punkt 1.2 Ansvarsforhold. STi: 
Disponerer over Studenttinget NTNU’s midler gjennom å vedta budsjett og godkjenne regnskap. 
Setningen settes ned til AU under samme punkt om ansvarsforhold. 
 
Økonomireglementet, punkt 2.1.2 Valg av revisor 
AU velger revisor. 
 
Økonomireglementet, punkt 2.1.6 lønning av tillitsvalgte og ansatte 
Tillitsvalgte:  Leder/ fagpolitisk nestleder/ organisatorisk nestleder: 

  Vervet er en heltidsstilling og lønnes tilsvarende ltr. 12. Det utbetales feriepenger. Lønn utbetales for 11 
måneder.  

 
  AU medlemmer: 
    Vervet godtgjøres tilsvarende 10% av lønnstrinnet til leder. 

  Honorar utbetales for de månedene vedkommende sitter aktivt i vervet og maks 10  
   måneder. 
 
Økonomireglementet, punkt 2.1.7 Utbetalinger har man setningen: 
Sekretær har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med Leder. 
 
Økonomireglementet, punkt 2.3.1 Budsjett Studenttinget NTNU har setningen 
Budsjettet legges frem på første møte i Studenttinget NTNU, ses i forhold til arbeid kommende år. 
 
Økonomireglementet, punkt 2.5.2 Økonomirutiner Studenttinget NTNU 
Sekretær: Bilagene påføres kontonummer og tekst. 
 Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller enkeltvedtak. 
 Utbetalingsanvisninger signeres av både leder og sekretær. 
  
Leder: Har ansvaret for å godkjenne alle fakturaer/utbetalingsanvisninger i regnskapet før utbetaling. 
 
Nestleder: Signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av leder. 
 
 
Studenttingssak 09/03 Møtedatoer 
Vedtak:   

30.01, Samfundet, klubben. 
20.02, K-5 
13.03, K-5 
03.04, K-5 
07.05, K-5 

 
Det vil i tillegg være interne gruppemøter som gruppene selv vil kontrollere møtetiden til. 
 
Studenttingssak 07/03 Valg til landsstyrerepresentanter NSU 
Kandidater: Caroline Hild Jakobsen (stiller til 1 år) 
  Christian Fjellstad (stiller til ½ år) 
  Elin Sundmoen Bakås (stiller til ½ år) 
 
Vedtak: ”Caroline Hild Jakobsen, Christian Fjellstad og Elin Sundmoen Bakås er valgt som   
 Landsstyrerepresentanter til NSU.” 
 
Varakandidater for Caroline Hild Jakobsen:  1.vara Eirik Paulsen 
     2. vara Karina Standahl Olsen 
 
Varakandidater for Christian Fjellstad:  1.vara Erik Madssen 
     2. vara Åshild Odeen 
 
Varakandidater for Elin Sundmoen Bakås:  1. vara Stian Cornelis Alsos 
     2. vara Svein Brembo 
 
 
Vedtak:  ”Varakandidater til Landsstyre er: 
Varakandidater for Caroline Hild Jakobsen: 1.vara Eirik Paulsen 
     2. vara Karina Standahl Olsen 
 
Varakandidater for Christian Fjellstad:  1.vara Erik Madssen 
     2. vara Åshild Odeen 
 
Varakandidater for Elin Sundmoen Bakås:  1. vara Stian Cornelis Alsos 
     2. vara Svein Brembo” 
 

 
 



Studenttingssak 05/03 Valg av Kontrollkomite 
Kandidater: Sindre Balas 
  Kjetil Stadskleiv 
  Øystein Thorvaldsen 
 
Vedtak: ”Kontrollkomiteen til STi for 2003 består av: 

Sindre Balas 
  Ketil Stadskleiv 
  Øystein Thorvaldsen” 
 
 
Studenttingssak 10/03 Fadderutvalget 
Leder kandidat:  Jonathan O. Millar 
Nestleder kandidat:  Hanne S. Pedersen 
 
Vedtak: ”Leder for Fadderutvalget 2003 er Jonathan O. Millar, og nestleder er   

Hanne S. Pedersen.” 
 
 
 

STi møte 03/03 den 20.02.03 
 
Studenttingssak 11/03 Valg av representanter til Landstinget NSU 
Kandidater til fast plass: Ingrid Mathisen 
   Morten Svendsen 
   Eirik Paulsen 
   Karina Standahl Olsen 
   Ole Petter Talgø 
   Jan Helge Maurtvedt 
   Marthe Strickert 
   Torbjørn Houge 
   Ingvild Sand 
   Hilde Espelid Thorvaldsen 
   Svein Brembo 
   Kjersti Marie Stensrud 
   Maria Serafia Fjellstad 
   Bente Halvorsen 
   Sverre Midhtjell 
   Eirik Åm 
   Torhild Kvam Fiskeaune (ikke til stede, meldte sitt kandidatur før møtet) 
   Guro Sandnes (ikke til stede, meldte sitt kandidatur før møtet) 
   Stian Simensen (ikke til stede, meldte sitt kandidatur før møtet) 
 
Vedtak: ”Studenttinget NTNU sine representanter til Landstinget NSU er følgende: 

Ingrid Mathisen 
   Morten Svendsen 
   Eirik Paulsen 
   Karina Standahl Olsen 
   Ole Petter Talgø 
   Jan Helge Maurtvedt 
   Marthe Strickert 
   Torbjørn Houge 
   Ingvild Espelid Thorvaldsen 
   Hilde Hjemdal 
   Svein Brembo 
   Kjersti Marie Stensrud 
   Maria Serafia Fjellstad 
   Bente Halvorsen 
   Sverre Midhtjell 
   Eirik Åm 
   Torhild Kvam Fiskeaune  
   Guro Sandnes  

Stian Simensen ” 
 
Kandidater til vara: 
   Anne Herstad 
   Ingvild Sand 
   Knut Andreas Blankholm 
   Øyvind Harridsleff 
   Nina Viten 
   Elise Bakke 
   Liv Hilde Lødøen 
   Odin Fauskevåg 
   Sjur Usken 



   Stian C. Alsos 
   Øystein Leivestad 
   Rune Resell 
 
Vedtak: Vararepresentantene til Landstinget NSU er som følger: 
   1.vara Ingrid Sand 
   2.vara Knut Andreas Blankholm 
   3.vara Liv Hilde Lødøen 
   4.vara Nina Viten 
   5.vara Elise Bakke 
   6.vara Øyvind Harridsleff 
   7.vara Sjur Usken 
   8.vara Rune Resell 
   9.vara Øystein Leivestad 
   10.vara Odin Fauskevåg  
   11.vara Anne Herstad 
   12.vara Stian C. Alsos 
  
 ”AU får fullmakt til å finne de resterende 7 vararepresentantene.” 
 
 
Studenttingssak 13/03 Trondheim som sykkelby 
Vedtak: ” Studenttinget NTNU oppfordrer Trondheim kommune til å tenke mer sykkelvennlig, og legge til rette for 

alle studenter og innbyggere som ønsker å benytte sykkel. 
 

Studenttinget NTNU tror at en tilrettelagt sykkelby vil være sikrere, og på lang sikt vil kunne føre til mindre 
forurensning da flere vil kunne benytte sykkelen i stedet for bil. 

 
Studenttinget NTNU vil også jobbe for å redusere biltrafikken i Trondheim.”  

 
 
Studenttingssak 12/03 Private institusjoners rolle i høyere utdanning 
Vedtak:  ”Studenttinget NTNU mener at private institusjoner er et supplement til de utdanninger som tilbys av det offentlige. Dermed bør 

studenter som velger å ta utdanningen sin på en privat  institusjon selv betale denne utdanningen gjennom gunstige tøtteordninger 
fra Lånekassen. Studenttinget NTNU ser på konkurranse som en av flere gode måter å sikre kvaliteten i utdanninger, både i det 
private og det offentlige.” 

 
 
 

STi møt 04/03 den 13.03.03 
 
Studenttingssak 15/03 Adgangsbegrensning 
Vedtak: ” Prinsipielt mener STi at flest mulige fag bør være åpne, men i enkelte tilfeller vil vi åpne for at man kan innføre 

adgangsbegrensning på studieprogram. Dette gjelder studieprogram der studenttallet er så stort at man ikke får nok 
ressurser til å gi den kvalitet på utdanningen som kvalitetsreformen krever.” 

 
 
Studenttingssak 14/03 Endringer reglement 

Vedtak:  
 

Reglement 
for 

 S t u d e n t t i n g e t  N T N U  
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 

Siste endringer i reglementet ble gjort den 13.03.2003 
 

 
 
§ 1 Funksjon og myndighet 
 
§ 1.1 STis myndighet. STi er det øverste valgte organ for alle studentene ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, jfr. Lov om 
universiteter og høgskoler, §27, pkt. 1. STi behandler universitetspolitiske og nasjonale studentsaker. STi  er valgorgan for Velferdstinget. 
  
§ 1.2 STis oppgaver. STi drøfter og uttaler seg i saker som fremlegges fra NTNU eller som er viktig for studentene ved NTNU. 
 
STi sørger for en best mulig oppfølging av disse sakene. 
 
§ 1.3 Forholdet til studentorganene mot gradsutvalgene. STi anerkjenner de studentorganene som er opprettet mot gradsutvalgene for 
siv.ing. og cand.scient. og herunder deres høringsrett mot Styret i de saker som spesifikt angår graden. I disse sakene viker STi den 
høringsrett det er gitt i Lov om universiteter og høgskoler § 27.4 til fordel for disse studentorganene. 
 
Forholdet mellom STi og studentorganene mot gradsutvalgene utdypes videre i egen samarbeidsavtale. 
 
  



§ 2  Sammensetning 
 
§2.1 Valgkretser: Fakultetene ved NTNU er valgkretser for STi. Alle fakulteter skal ha minst en representant i STi. STi består av 25 
representanter, leder, Fagpolitisk nestleder og Organisatorisk nestleder ikke medregnet. 
 
Hvert fakultet tildeles det antall representanter som en får ved å dividere studenttallet ved fakultetet på et gitt delingstall. Deretter rundes 
resultatet opp til nærmeste heltall. Det delingstallet som brukes, er det tallet som gir en sum på totalt 25 representanter for alle fakultetene. 
 
Representantfordelingen regnes ut etter registrerte studenter i foregående høstsemester. 
 
Studenter som bare er registrert på Ex.phil, kan stille til valg og stemme ved det fakultetet de selv ønsker; blant de fakultetene som har frie 
studenter. Ved mandatfordelingen fordeles disse studentene i henhold til antall frie studenter ved de enkelte fakultetene. 
 
§ 2.2 Valgmåte og valgperiode. Valg av STis representanter skjer ved urnevalg i hver enkelt valgkrets. Valgperioden følger kalenderåret. 
 
§ 2.3 Utfyllende retningslinjer. Utfyllende retningslinjer for valg finnes i eget valgreglement. 
 
§ 3 STis møter 
 
§ 3.1 Innkalling. STis møter innkalles av Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget fastsetter tid og sted for møtene dersom dette ikke følger av 
tidligere vedtak i STi. Innkallingen skal være sendt representantene minst 6 dager før møtedato. 
 
§ 3.2 Vedtaksdyktighet. For at STi skal være vedtaksdyktig, må innkalling til STi skje i henhold til § 3.1, og minst halvparten (50 %) av 
representantene i STi må være tilstede. 
 
§ 3.3 Stemmerett på STis møter. Leder, Fagpolitisk nestleder og Organisatorisk nestleder har ikke stemmerett på STis møter. 
 
 
§ 3.4 Tale- og forslagsrett på STis møter.  
Alle studenter ved NTNU har tale og forslagsrett på STis møter. 
 
§ 3.5 Stemmelikhet. Ved tilfeller av stemmelikhet i STi vedtas det forslaget som ligger til grunn. 
 
Ved stemmelikhet i personvalg foretas først omvalg før loddtrekning gjennomføres. 
 
§ 3.6 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 
Studenttinget NTNUs medlemmer og kontrollkomiteen kan for å erklære uenighet i vedtak gjort av Studenttinget NTNU, eller forklare 
årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv., protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder. Disse må meldes før Studenttinget 
NTNU hever møtet 
 
§ 3.7 Møte for lukkede dører. STis møter er åpne, men STi kan vedta å lukke møtet i spesielle saker. Debatten om hvorvidt møtet i STi skal 
lukkes holdes for lukkede dører. 
 
STi kan vedta at enkeltpersoner kan være tilstede ved lukking av møtet hvis dette er nødvendig for behandlingen. 
 
§ 3.8 Kontrollkomitè. STi skal ha en Kontrollkomitè bestående av tre medlemmer, valgt av STi. Kontrollkomiteens funksjon reguleres i egen 
instruks. 
 
 
§ 4 Arbeidsutvalget 
 
§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet. Arbeidsutvalget utgjør STis daglige ledelse,  
og representerer STi mellom STis møter. Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet reguleres i egen instruks. 
 
§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget består av STis Leder, Fagpolitisk nestleder og Organisatorisk nestleder, samt tre 
AU-medlemmer. 
 
§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid. Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 1 år fra 1.1 til 31.12. AU velges på konstituerende 
møte. Dersom nytt arbeidsutvalg ikke er valgt innen funksjonstidens utløp, forlenges valgperioden for det sittende arbeidsutvalg inntil nytt 
arbeidsutvalg er valgt. 
 
§ 4.4 Stemmelikhet. Ved tilfeller av stemmelikhet i STis arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 
 
§ 4.5 Observatører. Studentrepresentantene i Styret møter på Arbeidsutvalgets møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet. 
 
 
§5 STis arbeidsform 
§.5.1.1. Prinsipprogrammet 
Studenttinget NTNU skal ha til enhver tid et prinsipprogram som ligger til grunn for sine saker. 
 
§ 5.1.2 Prinsipprogrammet skal gjelde for 3 år. 
   
§ 5.1.3: Studenttinget NTNU kan åpne prinsipprogrammet for endringer ved 2/3 flertall av tilstedeværende representanter. Endringer vedtas 
ved simpelt flertall.  
 
§ 5.2 Økonomireglement 



Studenttinget NTNU skal til enhver til ha et økonomireglement 
 
§ 5.3 Stillingsinstruks til AU  
Det skal til enhver tid finnes en arbeidsinstruks for arbeidsutvalgets medlemmer, dette skal inkludere en spesifikk instruks for hvert 
arbeidsområde. Instruksen forevises  Studenttinget NTNU på årets første ordinære møte. Enhver endring av instruksene skal forevises 
Studenttinget NTNU ." 
 
§ 6 Om valg 
 
§ 6.1 Personvalg. Ved personvalg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser, benyttes preferansevalg. 
Utfyllende regler for valg skal stå i forretningsorden. 
 
§6.2 Fordeling av tillitsverv. Til samtlige tillitsverv som Studenttinget NTNU velger eller innstiller til, skal det være en 40-60% 
kjønnsmessig fordeling dersom det er mulig. 
 
§6.3. Valg til Arbeidsutvalget.  
§6.3.1  
Leder, Fagpolitisk nestleder og Organisatorisk nestleder velges ved separate valg. De tre AU-medlemmene velges samlet ved preferansevalg. 
Alle studenter ved NTNU er valgbare til Leder, Fagpolitisk nestleder og Organisatorisk nestleder vervene. De tre AU-medlemmene velges 
blant STis representanter. 
 
§6.3.2  
Dersom Leder, Fagpolitisk nestleder og Organisatorisk nestleder trekker seg fra sitt verv skal nyvalg foretas på påfølgende møte, minimum 
14 dager etter at den tillitsvalgte har bekjentgjort at han/hun vil trekke seg. 
Hvis et av de øvrige AU-medlemmene trekker seg fra sitt verv foretas nyvalg på påfølgende møte . 
Det samme gjelder ved misstillit. 
 
§6.3.3 
Dersom Leder, Fagpolitisk nestleder eller Organisatorisk nestleder 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 Fagpolitisk nestleder som Leder. Resterende verv fordeles etter innstilling fra AU, og vedtas av STi.  
 
§ 7 Mistillit 
 
§ 7.1 Vedtak om mistillit. STi kan med mer enn 50% oppslutning blant de tilstedeværende representanter på to etterfølgende møter vedta 
mistillit til leder og nestledere i STi. 
 
STi kan med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som STi velger inn i råd og utvalg. Den 
som får mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for STi.  
 
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort med møteinnkallingen. 
 
§ 8 Utfyllende retningslinjer 
 
§ 8.1 STis Forretningsorden. STi skal vedta en forretningsorden som er gjeldende for organets møter. Forretningsorden skal inneholde 
utfyllende retningslinjer til reglementet, samt retningslinjer for debatt og vedtak. 
 
§ 9 Endring av reglementet 
 
§ 9.1 Vedtak om endring av reglementet. Reglementet kan endres av STi med 2/3 flertall blant tilstedeværende representanter. 
 
§ 9.2 Forhåndsuttalelse. Ved endring i reglementet eller andre reglementer og instrukser underlagt dette reglementet, skal AU gi innstilling 
på forhånd, etter å ha innhentet uttalelse fra Kontrollkomiteen. 
 
§ 9.3 Tidsfrist for endringsforslag. Endringsforslag til reglement varsles på STi-møte, og kan ikke realitetsbehandles før på neste møte i 
STi. Endringsforslag til øvrige reglement og instrukser underlagt dette reglementet må gjøres kjent for STi  minst to uker før møtet. 
 
§ 9.4 Ikrafttredelse. Endringer av reglementet, og andre reglement og instrukser underlagt dette reglementet, trer i kraft først etter at møtet 
de er vedtatt på er hevet. 
 
§ 10 Oppløsning 
 
§ 10.1 Oppløsning. Oppløsning av STi behandles på samme måte som reglementsendring  
etter § 9. 
 
Allmøtene skal høres ved fremsatt forslag om oppløsning. 
 
§ 11 Gyldighet 
 
§ 11.1 Gyldighet.  
Reglementet trer i kraft 01.01.1997. 
 
Valg til og konstituering av STi for høsten 1996 skjer i henhold til dette reglement. 
Dette reglement viker for lov og forskrift gitt av offentlig myndighet. 
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0 Innledning 
 
0.1 Mål 
Holde Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 
 
0.2 Informasjon 
Alle nyvalgte AU-medlemmer og nytilsatte sekretærer skal bli informert om disse reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir 
oppbevart i personalarkivet.  
 
Når nytt AU tiltrer tas økonomirutinene opp som sak på første AU-møte. 
 
0.3 Endringer 
Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall.  
 
0.4 Gyldighet 
Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU».  
 
Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den 22.05.97. 
 
 
1 Om organisasjonens økonomi 
 
1.1 Definisjoner/forkortelser 
STi: Studenttinget NTNU 
AU: Studenttinget NTNUs arbeidsutvalg 
KK Studenttinget NTNUs kontrollkomitè 
Sekr: Studenttinget NTNUs sekretær 
 
1.2 Ansvarsforhold 
STi: Vedtak med økonomiske konsekvenser for organisasjonen skal vise til hvordan kostnadene skal dekkes inn innenfor gjeldene 

budsjett. Dersom vedtak gjort av Studenttinget NTNU strider mot Studenttinget NTNUs budsjett, går budsjettet foran. 
 
KK: Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. KK skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med lovlige vedtak i 
organisasjonen. KK skal ha tilsendt regnskapsrapporter som blir lagt frem for AU. KK gir innstilling til Studenttinget NTNU om 
godkjenning av regnskap, og skal følge opp AU og sekretariatets  disposisjoner. 
 



Revisor: Den som skal se til at regnskapet er ført i samsvar med eksterne lover og forskrifter, og at plikter overfor det 
 offentlige blir fulgt. Revisor ser også til at regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor gir 
 innstilling om regnskapet. Regnskapet revideres en gang om året. 
 
AU: Disponerer over Studenttinget NTNUs midler gjennom å vedta budsjett og godkjenne regnskap. Studenttinget NTNUs utøvende 

organ. AU disponerer STis midler etter retningslinjer (budsjett). AU-vedtak som har økonomiske konsekvenser skal ha med 
henvisning til hvordan dette kan dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. AU har ansvaret for å se til at vedtak som er gjort i organet 
blir fulgt opp.  

 
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 Regnskapsførsel 
 
2.1 Regnskapsførsel 
 
2.1.1 Regnskapsår 
Regnskapet følger kalenderåret. 
 
2.1.2 Valg av revisor 
AU velger revisor. 
 
2.1.3 Fullmakter:  
Leder: Har fullmakt til å godkjenne fakturaer/regninger for utbetaling sammen med sekretær. 
 
Sekr.: Sekretær har etter fullmakt rett til å bestille varer eller tjenester på Studenttinget NTNUs vegne som angår den ordinære driften. 

Denne fullmakten gis ved særskilt vedtak i AU hver gang man skifter personale i sekretariatet, og hver gang et nytt AU tiltrer. 
Dersom denne tilvisningsretten skal endres eller midlertidig overføres til noen annen i AU, skal dette gjøres i egne vedtak. 
Sekretær som har fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne av  Studenttinget NTNU, kan ikke overføre denne retten uten 
vedtak i AU. 

 
 Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av leder og sekretær til Studenttinget NTNU. 
 
2.1.4 Ansettelser:  
AU ansetter ekstra og midlertidig personalhjelp. AU gir disse fullmakt i samsvar med instruks og disse regler.  
 
2.1.5 Tilsetting og lønning av ekstra personalhjelp:  
Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i AU. 
 
Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt jfr. Arbeidsmiljøloven. Arbeidsoppgavene skal også 
defineres gjennom en stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og leder. 
 
Ved større utrednings- og oppdragsarbeid lønnes dette under ett, vurdert ut fra arbeidsmengde. 
 
2.1.6 Lønning av tillitsvalgte og ansatte:  
Lønn og honorar utbetales pr. 12. i måneden, lønn med 10 dagers forskudd. 
 
Ansatte: 
Sekretær:  Studenttinget NTNU har en ansatt sekretær i full stilling.  
  Sekretær lønnes i henhold til egen arbeidsavtale. 
 
Tillitsvalgte: 
Leder/fagpolitisk nestleder/ organisatorisk nestleder: 
  Vervet er en heltidsstilling og lønnen fastsettes av Universitetsdirektøren. Det utbetales feriepenger. 
  Lønn utbetales for 11 måneder.  

 
AU medlemmer:  

Vervet godtgjøres tilsvarende 10 % av lønnstrinn til leder. 
Honorar utbetales for de månedene vedkommende sitter aktivt i vervet og maks 10 måneder. 

 
2.1.7 Utbetalinger:  
Innkjøp og andre disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for Studenttinget NTNU må være hjemlet i vedtak gjort av 
Studenttinget NTNU eller AU. Dette er enten en fullmakt til sekretær, et spesifikt vedtak om å foreta en slik disposisjon eller som en del av 
et større hele. (Eksempel på dette siste er vedtak om å sette i gang en kampanje med et budsjett. Sekretær har da anledning til å handle 
innenfor dette budsjettet.) 
Sekretær har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med leder. 



2.1.8 Reisekostnader:  
Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. 
 
Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste reisemåte. Eventuelt andre reisemåter må godkjennes av leder. 
 
Dette gjelder for: AU, sekretær og de studenter som sendes på Studenttinget NTNUs regning. 
 
Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. 
 
Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig billag forelegges sekretær. 
 
2.1.9 Utgifter til mat:  
Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for AU/sekretær eller andre som reiser på Studenttinget NTNU sin regning, dekkes 
utgiftene til mat med 80% av Statens satser uten at det trenger å foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat 
med 100% av Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge kvittering. 
 
Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet. 
 
Utgifter til mat dekkes ikke ved møter/kurs/arrangementer dersom dette dekkes av arrangøren eller er inkludert i en evt. deltakeravgift. 
 
På arrangementer i Studenttinget NTNUs regi hvor det er felles bespisning på restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil 
kr. 350.- pr. person. Det er AU som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt utgiftene skal dekkes av Studenttinget NTNU. Utgifter til 
alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av Studenttinget NTNU.  
 
Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU utgifter til mat for AU/sekretær med inntil kr. 100,- pr. 
gang pr. person. Utgifter dekkes mot kvittering, og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter som AU har besluttet å delta 
på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor leder har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig. 
 
2.1.10 Bestilling av billetter over konto:  
 
Ved flyreiser som er dekket over Studenttinget NTNUs konto, skal billettstammen returneres til Studenttinget NTNU innen to uker etter 
reisens slutt sammen med utfylt reiseregning. Dersom denne ikke returneres innen fristen skal Studenttinget NTNU føre reisens kostnad som 
skattepliktig lønn til vedkommende. 
 
Sekretær skal varsle vedkommende før billettkostnad føres som lønn. Er en reise først ført som lønn, kan dette ikke omgjøres. 
 
Som hovedregel gis det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om det kan gis. 
 
2.2 Driftsmidler 
 
NTNU: Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til Styret på lik linje som fakultetene.  
 
 Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under budsjettbehandlingen. «Bevilgningen skal  nyttes til den 

daglige driften av Studenttinget NTNU, som lønnsutgifter, kontorutgifter, møteutgifter o.l.». 
 
 Studenttinget NTNU får kvartalsvise tilskudd. 
 
2.3 Budsjett 
 
2.3.1 Budsjett Studenttinget NTNU 
Budsjettet legges frem på første møte i Studenttinget NTNU, og ses i sammenheng med arbeid kommende år. 
 
Inntektsposter:  
 Overføringer fra NTNU 
 Andre overføringer 
 
Utgiftsposter:  
 Personalkostnader 
 Andre driftskostnader 
 
Søknad om driftsmidler som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års regnskap. Det kan også sendes søknad om ekstraordinære 
midler. 
 
2.4 Regnskap 
 
2.4.1 Regnskap STi 
Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sin sekretær etter anvisninger fra Studenttinget NTNU. 
Regnskapsfører legger frem økonomirapporter for STi etter forespørsel. 
 
2.5 Økonomirutiner 
 
2.5.1 Regnskapsrapporter 
For at de tillitsvalgte skal klare å følge med i hva som skjer på økonomisiden i organisasjonen, settes det opp regnskapsrapporter med jevne 
mellomrom. Sekretær tar disse opp på møter i AU. 
 
 



2.5.2 Økonomirutiner Studenttinget NTNU 
Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger:  
Sekretær: Bilagene påføres kontonummer og tekst. 
 Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller enkeltvedtak. 
 Utbetalingsanvisninger signeres av både leder og sekretær. 
  
Leder: Har ansvaret for å godkjenne alle fakturaer/utbetalingsanvisninger i regnskapet før utbetaling. 
 
Nestleder 
 Signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av leder. 
 
2.5.3 Kontoplan 
Kontoene er delt inn i ulike nivåer. Dette med hensyn på å gi ulike regnskapsrapporter. 

  
F o r r e t n i n g s o r d e n  f o r  S t u d e n t t i n g e t  N T N U  

 
Denne forretningsorden ble vedtatt på STi-møte 03.02.97.  

Siste endringer i forretningsorden ble gjort 13.03.2003 
1 Innledning 
Denne forretningsorden viker for «Reglement for Studenttinget NTNU». 
 
Studenttinget NTNU (STi) kan fravike denne forretningsorden med 2/3 flertall. 
 
2 Studenttinget NTNU 
Rett til å melde saker:  Alle studenter ved NTNU har rett til å melde saker til Studenttinget NTNU sine møter. 
Tale- og forslagsrett:  Alle studenter ved NTNU og alle faste observatører har tale- og forslagsrett på Studenttinget NTNU sine 

møter. 
Innleveringsfrist:   Vedtaksforslag fra den som melder en sak må være innkommet senest kl 12.00, 11 dager før møtet. 
Frammøte:   Studenttinget NTNUs representanter eller vararepresentanter har møteplikt. Dersom representanter kommer 

etter at møte er satt eller går før møtet er hevet, skal dette meldes skriftlig til møteleder. 
Møteledelse:   Studenttinget NTNU velger møteleder før dagsorden vedtas. 
Dagsorden:   Saker kan ikke stemmes inn på dagsorden etter at møtet er satt. Studenttinget NTNU kan med 2/3 flertall 

endre dagsorden. 
 
Faste punkter på dagsorden: 
• Referat fra møter i Studenttinget NTNU og AU. 
• AU-medlemmene refererer kort, via e-post før møtet om arbeidet siden siste møtet. 
• Referat fra møter i Kollegiet. 
• Referat fra allmøtene/ fakultetene foretas kort og muntlig av en representant fra hvert allmøte/ fakultet. 
• Referat fra MSU, SU-APB, SU-Cand.scient, SU-HSV, SU-Siv.ing og Velferdstinget. 
• Referat fra råd og utvalg STi innstiller til 
• Eventuelt 
• Kritikk av møtet 
 
Alle med talerett kan stille spørsmål og gi korte kommentarer til referatene. Det gis ikke anledning til generell debatt under referatsakene. 
Det kan ikke foretas vedtak i saker som er reist under eventuelt. Før møtet heves skal alle innkomne protokolltilførsler og 
stemmeforklaringer leses opp. 
 
3 Debatten 
• Tale og forslagsrett kan innvilges med simpelt flertall ved møtets start.  
• Under debatten kan møteleder begrense taletida. Likevel kan ikke taletida begrenses til mindre enn 2 minutters innlegg, og replikk og 

svarreplikk til 1 minutt hver. Dersom det tillates mer enn en replikk, økes svarreplikkens lengde tilsvarende.  
• Møteleder og/eller referent fører taleliste og setter strek. Strek kan ikke settes før alle forslag er fremmet, og det skal opplyses før strek 

settes. Strek oppheves ved simpelt flertall.  
• Forslag og endringsforslag skal fremsettes skriftlig og leveres møteleder. Saksopplysninger og innlegg til forretningsorden, dagsorden og 

voteringsorden gis 1 minutts taletid uten adgang til replikk. Deretter fortsetter en på taleliste/ replikker.  
• I kollisjonstilfeller går saksopplysninger foran forretningsorden som går foran dagsorden som går foran voteringsorden.  
• Forslag om å gå til votering realitetsbehandles umiddelbart. Eventuelle vedtaksforslag leses opp før en stemmer over forslaget om å gå 

til votering. Det kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende for å gå direkte til votering.  
 
For å begrense lengden på Studenttinget NTNUs møter påbegynnes ingen vedtakssaker etter 23.00. Gjenværende punkter på dagsordenen 
utsettes. 
 
4 Votering 
• For at et vedtak skal fattes, kreves simpelt flertall. 
• Ved stemmelikhet legges arbeidsutvalgets forslag til grunn (se § 3.5 i reglementet). 
• Votering skjer ved håndsopprekning. Det kan stemmes for, mot og avholdende. 
• Voteringsorden fastsettes av møteleder. 
• Under voteringen er det ikke anledning til å framsette nye forslag, eller forslag til voteringsorden. Det er heller ikke anledning til å holde 

innlegg til saksdebatten under voteringen. 
• Representanter som kommer etter en sak har startet, har ikke stemmerett før neste sak er påbegynt. 
 
 
 



5 Valg 
Generelt 
Ved valg skal benyttes skriftlig avstemming dersom en representant krever det. Ved personvalg, hvor det er flere kandidater enn antall 
plasser, benyttes preferansevalg. 
 
• Det er anledning til å avgi blanke stemmer. 
• Ved stemmelikhet holdes omvalg. Resulterer også dette i stemmelikhet skal loddtrekning benyttes.  
• Det avholdes en valgomgang, og den / de kandidater som får flest stemmer er valgt. De kandidatene føres opp i prioritert rekkefølge og 

man kan kun stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. Vekting av stemmer er som følgende: Første oppførte får 1/1 
stemme, nest oppførte får 1/2 stemme, tredje oppførte får 1/3 stemme og så videre.  

• Personer valgt av STi, trer ikke inn i sine verv før møtet er hevet. 
 
Når valgene skal avholdes 
• Leder/Fagpolitisk nestleder/Organisatorisk nestleder/AU-medlemmer: 
  Det avholdes valg på konstituerende Studenttinget NTNUs møte. 
• Kontrollkomiteen: Velges for ett år på det første ordinære møtet i Studenttinget NTNU. 
 
6 Kontrollkomiteen 
Kontrollkomiteen assisterer møteleder med fortolkning av reglement, forretningsorden, rutiner og praksis. 
 
7 Grupper 
Studenttinget NTNU kan nedsette grupper med myndighet som saksforberedende organ for Studenttinget NTNU.  
 
8 Endringer  
Studenttinget NTNUs forretningsorden vedtas ved simpelt flertall.  
 

Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 
til 

Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden for Studenttinget NTNU. 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter i STi eller Styret. 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

• Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 
• Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene menes arbeidsprogram, møteprotokoll og 

budsjett som gjelder for studentene ved NTNU. 
• Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 
• Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges ved separat valg. 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de tilstedeværende representantene. Forslag til endringer 
behandles av arbeidsutvalget og vedtas av STi.  
 
 
Studenttingssak 19/03 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 Kandidater: Anne Kirstine Eskeland 
 

Vedtak:  ”Anne Kirstine Eskeland ble valgt inn som representant til Velferdstinget ved akklamasjon.” 
 
 
Studenttingssak 16/03 Politisk plattform i realfag 
Vedtak:  
”Studenttinget NTNU stiller seg bak handlingsplanen ”Realfag naturligvis”, og vil jobbe for at statusen til realfagene blir høynet. 
 

1. Verdiskapning 
Studenttinget NTNU mener at fremtidens næringsvirksomhet i Norge må være bygget på kunnskap og teknologi. For å kunne bygge dette 
opp må rekrutteringen til realfagene bedres.  
 
 

2. Nasjonal satsing på forskning og utvikling 
Studenttinget NTNU mener at for å kunne bygge opp et kunnskapssamfunn trengs en massiv satsing på forskning og utvikling. Dette 
innebærer økte bevilgninger til de offentlige forskningsinstitusjonene, og bedring av kårene til forskning og innovasjon i næringslivet. 
 



3. Rekruttering 
Studenttinget NTNU mener at dårlig rekruttering til realfag er et problem, og det må settes inn tiltak. For å endre holdningen til realfag i 
samfunnet må fagfolkene bli flinkere til å formidle faget sitt på en slik måte at samfunnet forstår hvorfor realfag er viktig. Særlig gjelder 
dette matematikk, som er et unikt verktøy for realfag og andre fag. 
 

4. Realfag i skolen 
Studenttinget NTNU mener at rekrutteringen av realister til læreryrket må bedres. Lærerne må kunne sitt fag, og kunne formidle dets 
relevans. For å få til dette må lærernes vilkår bedres. 
Studenttinget NTNU mener også at rådgivernes kompetanse i realfag skal økes. 
 

5. NTNUs rolle 
Studenttinget NTNU mener at NTNU har et særskilt ansvar for realfagene i Norge. For å bedre kunnskapen og holdningene til realfag i 
samfunnet må NTNU formidle realfag og teknologi på en god måte, samt etablere og drive et samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner 
og næringsliv for å bringe kunnskap om teknologi ut i hverdagen.” 
 
 Studenttinget vil at denne saken skal fremmes for NSUs Landsting 
 
 
Studenttingssak 17/03 Studieveiledning 
Vedtak:  ”Studenttinget NTNU vil jobbe sammen med SU-ene og FTRene for å bedre  veiledernes holdninger, kunnskap og 

innstilling.” 
 

Studenttinget vil ta opp denne saken i STi igjen senere. 
 
 
Studenttingssak 18/03 Måldokumenter 

Vedtak: Gruppene får frihet til redaksjonelle endringer 
Måldokument for internasjonal gruppe 
 
1. Internasjonal seksjon (Int.sek) 
Følge opp Internasjonal Seksjon, slik at de holder seg synlige ovenfor studentene. 
 
Eks på et konkret tiltak: 
 Studass-stilling(er) hos internasjonal seksjon, som kan besvare ”enkle” spørsmål.  
 
Internasjonal Seksjon må være behjelpelige ovenfor utvekslingstudenter som kommer til NTNU. Studentene som kommer bør få god 
informasjon på minst engelsk, fransk og tysk om ”universitetsrutiner” ved NTNU. 
 
2. Fagmiljø  
Fagmiljøene må være mer aktive med å opprette utvekslingsavtaler med andre studieinstitusjoner. Utvekslingsavtalene må videre registreres 
hos Internasjonal Seksjon. 
 
 
3. SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) 
Internasjonal gruppe skal holde seg oppdatert i forbindelse med SAIH. 
  
Sørge for at det fortsatt gis informasjon om SAIH i forbindelse semesteravgiften.    
  
4. ISU 
Internasjonal gruppe skal ha kontakt med ISU.   
 
5. ISFIT 
Internasjonal gruppe skal holde seg oppdatert i forbindelse med ISFIT. 
 
6. Internasjonale spørsmål 
Internasjonal gruppe skal jobbe for at STi setter internasjonal spørsmål på dagsorden, men med et spesielt fokus på studentrettigheter. 
 
Arbeidspunkt: 
 
* Jobbe for at Internasjonal Seksjon forbedrer sin tjeneste og profilering for alle studenter 
 
* Jobbe for mer kontakt mellom STi og internasjonale organisasjoner (f.eks. ISU, SAIH osv) 
 
* Jobbe for mer engelskspråkelig informasjon fra NTNU. 
 
* Jobbe for at NTNU/Int.sek forbedrer sin oppfølgning av internasjonale studenter (spesielt når det gjelder språkkurs).  
 
 

MÅLDOKUMENT FOR STUDIEKVALITETSGRUPPA 2003 
Generell målsetning 

Studiekvalitetsgruppa skal arbeide med å følgje opp Kvalitetsreformen og syte for at den blir implementert etter føremålet. Vi vil også 
følgje opp undervisningsstrategien til NTNU. 

 
 
Konkret målsetning 
• Evaluering 



a) Av studentar 
i) Kvalitetsreformen opnar for alternative evalueringsformer. Studiekvalitetsgruppa vil arbeide for at desse blir 

tekne i bruk i størst mogleg grad.  
ii) Rettferdig evaluering er ein av dei grunnleggjande rettane til studentane. Studiekvalitetsgruppa vil arbeide for at 

dei nye evalueringsformene ikkje fører til at kvaliteten på evalueringa blir svekka. 
 

b) Av forelesarar 
i) Det må bli oppretta referansegrupper på alle fag. Oppfølginga av gruppene må bli betre. Som arbeidsgjevar skal 

NTNU ta omsyn til tilbakemeldinga frå referansegruppene. 
ii) Det må setjast krav til forelesar om pedagogisk kompetanse i tillegg til den faglege. 
iii) Ved tilsetting etter prøvetid bør evalueringa til referansegruppa bli teken omsyn til. 

 

• Studierådgjeving 
a) Kompetansen til rådgjevingstenesta må betrast. 
b) Ansvarsforholdet til studierådgjevar må bli klarare definert.  
c) Rådgjevingstenesta må ha faste opningstider og sørge for å bli meir synleg blant studentane. 

 
Måldokument for Studiemiljøgruppa 
Arbeidsmiljø for studenter 
Studiemiljøgruppa vil jobbe for at studentene ved NTNU får sin egen arbeidsmiljøavtale og jobbe videre med arbeidet som er satt i gang på 
dette området. 
Studiemiljøgruppa vil sette fokus på lesesalsplasser og foreta undersøkelser rettet mot dette. 
 
Miljøstrategi 
Studiemiljøgruppa vil jobbe for at NTNU vedtar en miljøstrategi. 
Studiemiljøgruppa skal arbeide for at NTNU følger opp Lokal Agenda 21. 
Studiemiljøgruppa skal følge opp pilotprosjektet ”NTNU og miljøstyring.” 
 
Kollektivrabatt og kollektivtilbud 
Studiemiljøgruppa krever at studenter må få en lovfestet rett til rabatt på kollektiv transport på lik linje med honnørrabatten for pensjonister.  
Studiemiljøgruppa krever at studentene har krav på kollektiv transport som gjør det lett for studentene å komme seg til lærestedene. 
 
Studiefinansiering 
Studiemiljøgruppa vil jobbe med å følge opp den nye studiefinansieringen og se denne i forhold til kvalitetsreformen. 
 
Flytting til studiekommunen 
Studiemiljøgruppa vil sørge for at studenter får informasjon om muligheten til å melde flytting til studiekommunen.   
 
 
Måldokument Informasjon og profilerings gruppa. 
Vi har satt ned to mål for info- og profilerings- gruppa. Gruppa vil konsentrere seg om relativt få oppgaver for å kunne utføre disse skikkelig. 
Måldokumentet skal ligge som en basis for arbeidet vårt. Gruppa vil underveis sette seg delmål når vi ser problemstillingene klarere. 
 
Mål 1 
 Intern profilering - Vi ønsker å utarbeide informasjonsmateriell til alle studentene i studentdemokratiet. Vi tror denne 
informasjonen er en forutsetning for informasjonsflyt, samarbeid og felles oppgaveløsning i studentdemokratiet, og at dette hjelper å sette 
studentdemokratiets oppgaver i perspektiv. 
 
Mål 2 
 Ekstern profilering – Studentdemokratiet har et sterkt behov for å vise hva vi faktisk gjør. Dette vil vi prøve å få til ved å lage 
klart og entydig informasjonsmateriell med layout, språk og innhold som kan appellere til studentmassen. Dette er materiell som vi ønsker å 
sende ut til nye studentene sammen med ”velkomstpakken” fra NTNU. Vi tror dette kan øke kunnskapen og interessen om arbeidet i 
studentdemokratiet og gi sekundæreffekter som høyere valgdeltakelse.    
 
 
 

STi møte 05/03 den 03.04.03 
 

Studenttingssak 20/03 Valgkomité  
 
Vedtak: ” Det opprettes en valgkomité på tre personer fra forskjellig studiekulturer. Minst en bør ha sittet på heltid i 

studentdemokratiet ved NTNU, og en bør være representant i Studenttinget NTNU. Begge kjønn skal være representert. 
 

Valgkomiteens har ansvar for å skaffe kandidater til heltidsstillingene i Studenttinget NTNU og studentenes 
representanter i Styret.  Valgkomiteen er ikke innstillende. Oppgavene i valgkomiteen kan ikke kombineres med eget 
kandidatur. Det vil bli utarbeidet en egen instruks for valgkomiteen.” 

 



 
Studenttingssak 22/03 Valg til valgstyret 

Kandidater til leder for valgstyret: 
Torbjørn Houge (kandidaten presenterte seg selv) 

 
Kandidater medlemmer: 
Stian Alsos (kandidaten presenterte seg selv) 
Nina Viten (kandidaten presenterte seg selv) 

   
Vedtak: ” Valgstyret 2003 består av leder Torbjørn Houge og medlemmene Nina Viten og Stian Alsos.”  
 
 

Studenttingssak 21/03 Valg til den sentrale klagenemnd 
 Kandidater :Øyvind Strand (kandidaten presenterte seg selv) 
 
 Kandidater til vara:  Øystein Thorvaldsen. 

 
Vedtak:  ”Øyvind Strand ble valgt inn som studentrepresentant til den sentrale klagenemnd, med Øystein 

Thorvaldsen som vararepresentant” 
 
 
Studenttingssak 25/03 Valg til det sentrale likestillingsutvalget 
 Kandidater: Kjersti Marie Stensrud (kandidaten presenterte seg selv) 
 
 Kandidater til vara: Sjur Eivind Usken. 
 

Vedtak:  ”Kjersti Marie Stensrud ble valgt inn som studentrepresentant til det sentrale likestillingsutvalg ved 
akklamasjon, med Sjur Eivind Usken som vararepresentant” 

 
 
Studenttingssak 26/03 Suppleringsvalg til Velferdstinget 

 Kandidater: ingen 
Da det ikke var noen kandidater ble saken satt åpen til slutten av møtet. 
 
 
Studenttingssak 24/03 Høring: PhD-forskrift 
 

Vedtak: ” Studenttinget NTNU ble den 07.03.03 bedt om å komme med en høringsuttalelse vedrørende utkast til 
ph.d.-forskrift. 

 
Skrivemåten for graden ph.d. er fastsatt av departementet, at Universitets- og Høyskolerådet vil fremme et 
forslag på ph.d. erstattes med PhD er noe Studenttinget NTNU stiller seg bak. 
Da mange ph.d. kandidater senere vil arbeide på universitetet og drive forskning og undervisning ser 
Studenttinget NTNU det naturlig at pedagogikk kurs også bør inngå i graden. 

 
Vi har ingenting å utsette på forskriften. Vi er meget godt fornøyd med at man foreslår en endring i vilkår 
for opptak (§ 5).” 

 
  
Studenttingssak 23/03 Midlertidig forskrift om utvidete sensurfrister 
 

Vedtak:  ” Studenttinget NTNU er i brev, mottatt 19. februar 2003, bedt om å uttale seg om midlertidig forskrift om 
utvidede sensurfrister. Høringsfristen er satt til 28. april. Studenttinget NTNU vedtok høringen på bakgrunn 
av innspill fra studentutvalgene den 4. april.  

 
I lov om Universiteter og Høgskoler § 50 punkt 4 står det: ”Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke 
særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.” I kommentaren til denne paragrafen står det at 
forskriften må være midlertidig og bør under ingen omstendigheter være lenger enn 5 år. 

 
Styret vedtok midlertidig forskrift om sensurfrist ved NTNU den 25.03.99. Den opphører etter studieåret 
2002/2003. Hvis man igjen vedtar en midlertidig forskrift, så vil man i praksis ikke kunne kalle denne 
midlertidig. 
Siden det ikke lenger er krav til ekstern sensor i de fleste emner, ser Studenttinget NTNU ingen grunn til at 
den midlertidige forskriften skal forlenges. 

 
Med tanke på at kvalitetsreformen også legger opp til andre vurderingsformer, og mindre ”store” 
eksamener så vil dette også føre til mindre behov for å utvide sensurfristene..” 

 
 

Studenttingssak 27/03 Møtedatoer høsten 2003 
 

Vedtak: ”Forslag til møtedatoer: 
Høstseminar: 29 – 31. august 
Torsdag 04.09 
Torsdag 25.09 
Torsdag 16.10 



Torsdag 30.10 
Torsdag 20.11 (Valgmøte) 
(Onsdag 26.11 – konstituerende møte) 

 
Det vil i tillegg være interne gruppemøter som gruppene selv vil kontrollere møtetiden til. ” 

 
 
Studenttingssak 28/03 Fadderutvalget 
Kandidater til fadderutvalget: 
Bianca Nymo 
Svanhild Lyngved 
Ørjan Sakariassen 
Bjørn Tyldum Fredriksen 
 

Vedtak:   ”Medlemmene i fadderutvalget 2003 er som følger: Bianca Nymo 
Svanhild Lyngved, Ørjan Sakariassen og Bjørn Tyldum Fredriksen. Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
får fullmakt til å finne det siste medlemmet til fadderutvalget” 

 
 
Studenttingssak 29/03 Læringsmiljøutvalg 
 

Vedtak ” Saksbehandler mener at man skal opprettholde tidligere vedtak angående LMU, men vi bør legge 
følgende til. Teknisk direktør og studiedirektør skal ha en fast plass i utvalget. LMU bør også ha en sekretær 
med det organisatoriske ansvaret. Det skal fakultetsvis rapporteres til LMU årlig. Det sammen gjelder 
studentdemokratiet, hvor Studenttinget leverer en årlig rapport for hele studentdemokratiet.  Rådet for 
studenter med funksjonshemming gjør da tilsvarende. LMU tar i bruk alle rapportene og leverer en samlet 
rapport til styret en gang i året. LMU bør i tillegg ha mandat til å legge frem saker for Styret (kollegiet) som 
LMU mener er viktige.” 

 
___________________________________________________________________________ 

STi møte 06/03 den 07.05.03 
 

Studenttingssak 36/03 Arbeidsinstruks for valgkomité  
  Vedtak: 

Arbeidsinstruks for valgkomitè 
• Valgkomiteen skal sørge for at det er reelle valg til alle heltidsstillinger i Studenttinget og til studentrepresentantene i Styret. 
• Valgkomiteen skal søke blandt alle NTNUs studenter for å finne gode kandidater til stillingene. 
• Valgkomiteen har ansvar for at alle studiekulturer og begge kjønn er representert blant kandidatene. 
• Valgkomiteen skal presentere styrekandidatene på allmøter/informasjonsmøter. 
• Valgkomiteen skal oppfordre kandidater til å stille. 
• Valgkomiteen er ikke innstillende. 
• Valgkomiteen velger sin egen leder. 
• Valgkomiteen skal samarbeide med FTRer og SUer for å få oversikt over mulige kandidater. 

 
 
Studenttingssak 31/03 Valg til valgkomitè 
 Kandidater: Ivar Munch Clausen 
   Ingrid Sand 
   Håvard Hamnaberg 
 

Vedtak: ”Ivar Munch Clausen, Ingrid Sand og Håvard Hamnaberg ble valgt inn i valgkomiteen ved akklamasjon.” 
 
 

Studenttingssak 26/03 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 Kandidater: Anne Lise Aastad 
 
 Vedtak: ”Anne Lise Aastad ble valgt inn i Velferdstinget ved akklamasjon.” 
 
 
Studenttingssak 30/03 Valg til Stiftelsen ISFiT 
 Kandidater: Harris Utne 
   Ingrid E. Mathisen 
   Svein Brembo 
   Åge Halvorsen 
 
  Vedtak: ”Harris Utne ble valgt inn til Stiftelsen ISFiT” 
 
 
Studenttingssak 32/03 Valg av representant til Innovasjonssenteret Gløshaugen 
 Kandidater: Jan Helge Maurtvedt 
   Hilde Hjemdal 
   Rune Resell 
 



 Vedtak:  ”Rune Resell ble valgt inn som representant til Innovasjonssenteret    
   Gløshaugen.” 
 
 
Studenttingssak 37/03 Valg Landsstyre NSU 
 Kandidater: Christine Strømhylden 
   Erik Madssen 
   Eirik Paulsen 
   Elin Bakås 
 

Vedtak: ”Erik Madssen og Christine Strømhylden er valgt inn som LS representanter fra 1/7-03 til 30/06-04.” 
 
 Varakandidater til Christine:  Elin Bakås 1.vara 
     Eirik Grønli Åm 2.vara Valgt ved akklamasjon. 
 
 Varakandidater til Erik:  Sindre Balas 1.vara med 11 stemmer 
     Svein Brembo 2.vara med 9 stemmer 
 

Vedtak: ”Elin Bakås ble valgt som 1 vara til Christine Strømhylden, og Eirik Grønli Åm ble valgt som 2 
vara til Christine Strømhylden. Sindre Balas ble valgt som 1 vara til Erik Madssen og Svein 
Brembo ble valgt som 2 vara til Erik Madssen.” 

 
 
Studenttingssak 40/03 Studentrepresentant i Styret 
  Vedtak: ”Saken utsettes og utredes videre.” 
  
 
 
Studenttingssak 34/03 Idrettsbygg 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU ønsker at NTNU prioriterer idrettsbygg på Gløshaugen i budsjettplanene 
for 2004.” 

  
 

Studenttingssak 33/03 Samarbeidsavtale mellom Studenttinget NTNU og Studentutvalgene ved NTNU 
 
  Vedtak: 

Samarbeidsavtale mellom Studenttinget NTNU og studentutvalgene ved NTNU 

1. Innledning 

Denne samarbeidsavtalen fastsetter rammene for samarbeidet mellom Studenttinget NTNU og de fem studentutvalgene ved NTNU, og 
omfatter intensjoner for holdning til samarbeid, samt konkrete tiltak. 

1.1 Hvorfor denne avtalen 
Samarbeidet mellom studentdemokratiets to organer Studentutvalg og Studenttinget har tidvis vært preget av uklare ansvarsforhold. Denne 
avtalen klargjør disse forhold 

1.2 Begreper 
-Studenttinget NTNU 

Det øverste lovpålagte studentdemokratiske organ ved NTNU. Avgjørelser fattet her er endelige, og skal respekteres av alle 
studentpolitiske organer omfattet av  
avtaleverket. 

-Studentutvalg…” 

1.3 Rolleforståelse 
Studenttinget er det øverste lovpålagte studentdemokratiske organet ved NTNU. Avgjørelser fattet av Studenttinget er endelige, og skal 
respekteres av alle studentpolitiske organer omfattet av avtaleverket. Dette avhenger av at de relevante studentutvalgene har vært involvert i 
det dynamiske samarbeidet. 

Studentutvalgene ligger nærmere fagmiljøenes kunnskaper og egenart. Disse verdiene bør utnyttes på best mulig måte for å øke 
studentenes gjennomslagskraft. 

Studentutvalgene står fritt til å jobbe med egne saker så lenge de ikke bryter med de formelle linjene. 

1.4 Forutsetninger 

Dynamisk samarbeid forutsetter en stor grad av åpenhet, koordinering og tillit mellom Studenttinget og studentutvalgene.  
• Studenttinget må aksepteres som det overordnede studentpolitiske organet. Når vedtak er fattet i Studenttinget etter felles 

behandling skal dette vedtaket respekteres av alle involverte parter. 
• Studentutvalgene skal ha en reell medvirkning i beslutningsprosessene i saker som angår dem. 
• Studenttingets forpliktelser ovenfor studentutvalgene må synliggjøres. 
• Det må etableres noen enkle mekanismer for å sikre at studentutvalgenes meninger kommer klart til uttrykk i Studenttingets 

saksbehandling og møter. 



1.5 Forventet virkning 
Det overordnede målet med det dynamiske samarbeidet er å styrke studentdemokratiets gjennomslagskraft og innflytelse mot de 

organene det jobber opp mot. Forslaget er ment å øke den samlede kunnskapen og forståelsen ved å utnytte de synergiene som ligger 
uutnyttet i dagens system. Studentdemokratiet bør samle kreftene mot et felles mål heller enn indre splid. 

2. Tiltak 

 Ledermøtet 

Studenttingets innkaller til et ukentlig ledermøte for Studenttingets og studentutvalgenes ledelse. Dette møtet er ment å være et 
styringsverktøy for det dynamiske samarbeidet. Partene er likeverdige og møteledelsen går på rundgang. Dersom en av partene ønsker en 
spesifikk sak behandlet skal den behandles i eget møte hvor de berørte parter møter. Disse møtene er også åpne for de andre studentutvalgene 
dersom de ønsker å møte. 

Møtene skal være koordinerende, løsningsorienterte og fremtidsrettede og danne grunnlag for den gjensidige respekt og tillit det 
dynamiske samarbeidet er avhengige av. Partene av denne avtalen plikter å informere åpent om det pågående arbeidet. Det skal i dette møtet 
bestemmes hvilke saker som skal behandles i fellesskap, med vedtak i Studenttinget som formål. Ved uenighet om ansvarsområder skal 
ledermøtet bestemme de rette fora for saksbehandling. 

Dersom et studentutvalg ønsker å ta formell kontakt med sentraladministrasjonen eller politisk ledelse ved NTNU i politiske 
saker, skal ledermøtet informeres i forkant. 
 
Det føres ikke offentlige referat fra ledermøtene. 

2.2  Studenttinget 
Vedtak fattet av Studenttinget etter et dynamisk samarbeid er endelige og respekteres av alle involverte parter. 
 

• Dersom ett eller flere studentutvalg har vesentlige kommentarer til en Studenttingsak, skal disse komme frem som eget punkt i 
sakspapirene. 

• Høringer fra studentutvalgene skal legges ved saksdokumentene til Studenttingets møter.  
• Studenttinget velger representanter til NSUs fagråd, fortrinnsvis etter de respektive SUenes innstiling. 
• Studenttingets ledelse skal i ledermøtene redegjøre for sitt arbeid, i tråd med intensjonene i dynamisk samarbeid, og innhente 

kompetanse fra Studentutvalgene i sin saksbehandling. Dersom ledermøtet finner det ønskelig bør Studenttinget ta med 
saksbehandlere fra studentutvalgene. 

• Studenttinget skal koordinere det ukentlige møtet med Studiedirektøren og Studentutvalgenes ledelse, og forberede 
studiedirektøren på saker fra Studentutvalgene. 

• I de saker studentutvalgene jobber opp mot sentraladministrasjon eller politisk ledelse, skal Studenttinget videresende 
korrespondanse de mottar angående saken til de respektive studentutvalg. 

• Der Studenttingets ledelse arrangerer formøter for sine delegater til Norsk Studentunions landsting skal studentutvalgenes ledere 
også delta. 

2.3 Studentutvalgene 
 

• Studentutvalgenes ledelse skal i ledermøtene redegjøre for hvordan de kan bidra til Studenttingets arbeid, med kunnskap og 
saksbehandlere. 

• Studentutvalgene skal i ledermøtet redegjøre for arbeidet sitt. Der ledermøtet finner det ønskelig å løfte sakene opp et nivå, 
behandler de dem sammen med Studenttinget. 

• Saker som behandles gjennom prinsippene for dynamisk samarbeid bør behandles i studentutvalgene underveis.  
• Studentutvalgene respekterer Studenttingets avgjørelser i de sakene som har vært behandlet i fellesskap. 
• Studentutvalgene er ansvarlige for å innstille representanter til NSUs fagråd. 
• Studentutvalgene for humaniora og samfunnsvitenskap, realfagutdanningen medisin og arkitekt skal som i dag levere 

høringsuttalelser til de aktuelle fakultetene når de blir invitert til det. 
• Studentutvalget for sivilingeniørutdannelsen er de eneste som skal svare på høringer fra forvaltningsutvalget for 

sivilingeniørutdannelsen (FUS.) Studenttinget legger ved et brev hvor man aksepterer SU-Siv.ings uttalelse.  

3. Ikrafttredelse og revisjon 

Avtalen trer i kraft umiddelbart. 
Avtalen skal revideres dersom en av partene ønsker det. 
Avtalen er vedtatt og godkjent i de respektive utvalgene. 
    
 

__________________ 
   Sted/Dato 
 
__________________   ____________________  
Leder Studenttinget    Leder SU-siv.ing 
 
__________________   ____________________ 
Leder SU-Realfag    Leder SU-HSV 
 
 
__________________   ____________________ 
Leder MSU     Leder SU-AB 



 
Studenttingssak 39/03 Handlingsplan for innovasjon og nyskaping 
   Vedtak:  

”Studenttinget NTNU mener at det er viktig å sette fokus på innovasjon og nyskaping, for å sikre kunnskap og 
kompetanse som kan føre til økt verdiskaping i samfunnet. Studenttinget NTNU vil jobbe for å blant annet 
gjennomføre: 
 
-Utvikle holdninger og kultur for nyskaping, for eksempel ved hjelp av NTNUs informasjonsavdeling og ved 
samarbeid med FTRene. 
-Følge opp igangsettingen av Entrepenørskolen fra høsten 2003 med hensyn på Kvalitetsreformen. 
-Informere og stimulere studentene, for eksempel ved hjelp av START NTNU. 
-Nyskaping inn i breddeundervisningen. For eksempel burde ”Entreprenørskap og nyskaping” bli et av emnene en kan 
velge mellom i ”Emne 2”. 
-Legge forholdene til rette for studenter som ønsker å starte opp egen bedrift, for eksempel ved hjelp av TTO. 
-Markedsføre Trondheim og NTNU som et nyskapningssentrum, politisk, lokalt og nasjonalt. 
-støtte opp under en egen informasjonsportal for innovasjon rettet mot studenter.” 

 
 
Studenttingssak 35/03 Hva skal STi uttale seg om? 
 
  Vedtak: 

”Studenttinget NTNU er det øverst studentpolitiske organet ved NTNU, og skal dermed kun  
uttale seg i velferdspolitiske, fagpolitiske og utdanningspolitiske saker. 
Men Studenttinget skal oppfordre fagmiljøene til å aktivt uttale seg i media i saker som angår dem.” 

 



UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER HØST 2003 

 
 

STi møte 07/03 den 21.08.03 
 
Studenttingssak 40/03 Styrestillingene 
  Vedtak: 
”Det velges to studentrepresentanter til Styret ved NTNU. Valget gjennomføres ved urnevalg. Representantene velges for en periode på to år. 

Stillingene kompenseres på samme måte som resten av medlemmene i Styret. Studentrepresentantene i Styret beholder sin kontorplass i rom 

121, sentralbygg I. Styrestillingen, og den møtevirksomhet det innebærer, er oppgaven til studentrepresentantene i Styret. 

Dette innføres som en prøveordning over to valgperioder.  

 

Studenttinget forventer videre at 

- Studentrepresentantene i Styret har fast kontortid.  

- Studentrepresentantene i Styret møter på de AU-møtene hvor det tas opp saker relatert til Styrets arbeid. Samtidig vil det være 

naturlig at styrerepresentantene er tilgjengelige for både STi og Studentutvalg ved behandling av relevante saker. 

- Studentrepresentantene møter som observatører ved studenttinget sine møter, og refererer saker fra Styret.  

- Studentrepresentantene i Styret deltar på Studenttingets oppstartseminar.  

- Studentrepresentantene i Styret har ansvar for opplæring/oppfølging av Fakultetstillitsrepresentantene.  

 

Forutsetning for iverksettelse av vedtaket skal være at det foreligger en skriftlig avtale om overføring av ressursene til 

studentdemokratiet” 

 
 
 

STi møte 08/03 den 25.09.03 
 
Studenttingssak 41/03 Valg av representanter til Rådet for Studenter med Funksjonshemming  
  Vedtak: ”Vegard Djuvsland og Karin Brøske ble valgt inn i RFSF ved akklamasjon” 
 
  Vedtak: ”Svein Brembo ble valgt inn som vara i RFSF ved akklamasjon.” 
 
 
Studenttingssak 42/03 Valg til FAROS 

Vedtak: ”Kjersti Marie Stensrud og Åge Halvorsen ble valgt inn i FAROS ved akklamasjon.” 
 
 

Studenttingssak 43/03 Valg til oppfølging av strategi for økt nyskaping 
  Vedtak: ”Fredrik H. Wiesløff ble valgt inn til vervet ved akklamasjon.” 
 
 
Studenttingssak 46/03 Valg til Læringsmiljøutvalget 

Vedtak: ”Marthe Strickert, Eirik Åm og Ingrid Mathisen ble valgt inn til Læringsmiljøutvalget” 
 
  Vedtak: ”Guro Sandnes ble valgt inn som vara i LMU ved akklamasjon” 
 
Studenttingssak 44/03 Evalueringsmetoder 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU mener bruk av midtsemestereksamen ikke alene tilfredsstiller 
Kvalitetsreformens krav til kontinuerlig evaluering av studentene. STi mener at ressurser bør 
settes inn for å stimulere faglærere til å ta i bruk andre evalueringsmetoder som for eksempel 
øvingsoppgaver, laboratoriearbeid, rapporter, semesteroppgaver og/eller problem-basert-læring i 
evaluering av studentene. 

 
Alle dager med obligatorisk oppmøte oppgis i studiehåndboka. 

 
STi presiserer nødvendigheten for at alle former for evaluering kvalitetssikres” 

 



 
STi møte 09/03 den 15.10.03 

 
Studenttingssak 48/03 Ryssdalutvalget (gruppearbeid) 
Det ble utført et gruppearbeid angående Ryssdal. Det refereres fra dette arbeidet senere. 
 
 
 

STi møt 10/03 den 06.11.03 
 
Studenttingssak 49/03 Møtedatoer våren 2004  
Vårens møtedatoer blir som følger: 
  Seminar 30. januar til 1. februar 
Torsdag 12.02 
 
Torsdag 04.03 
 
Mandag 22.03 
 
Torsdag 22.04 
 
Torsdag 13.05 
 
Det vil i tillegg være interne gruppemøter som gruppene selv vil kontrollere møtetiden til.  
 
Studenttingssak 50/03 Stillingsinstrukser 
Instruksene tatt til etterretning. 
 
Studenttingssak 48/03 Ryssdalutvalget 
 
Helheten med endringer: Enstemmig vedtatt 

Høring – NOU ”Ny lov om universiteter og høyskoler” 
 
Studenttinget er i brev 27.10.03 bedt om å komme med merknader til innstillingen til ny lov om Universiteter og Høgskoler. Høringsfristen 
er satt til 19. desember. 
Studenttinget NTNU (STi) sin høringsuttalelse er bygd opp etter departementets ønske om mal. 
 
Del I: Generelle kommentarer 
 
Studenttinget NTNU støtter mindretallet i de fleste paragrafene. En av grunnene er at Studenttinget mener flertallet går alt for langt når det 
gjelder fristillingen av offentlig høyere utdanning. STi er ikke enig i at offentlige universitet og høgskoler skal organiseres som stiftelser. Det 
må også presiseres at den stiftelsesmodellen som flertallet har valgt, ikke er en rendyrket modell, men en innviklet blanding av flere modeller 
som Studenttinget ikke finner god.  
STi mener at ingen grupperinger i styret skal ha flertall alene, og ser på det som et paradoks at et eksternt styreflertall skal greie å ”dra lasset” 
i samme retning uten instruks fra departement, når man argumenterer med at et vitenskapelig flertall ikke greier det. Flertallets forslag om et 
selvsupplerende eksternt styreflertall stiller saksbehandler seg sterkt kritisk til. 
Med tanke på at eksterne representanter ble innført i styret for å komme med nye tanker og innspill som ikke var så utbredt i akademia, er det 
dermed en merkelig ordning at man nå ønsker at institusjonen selv skal få velge eksterne styremedlemmer.  
 
Mindretallets forslag er i så måte bedre, men de holder for mye på det som er dagens ordning. Studenttinget NTNU er derfor meget glad for 
at muligheten til å velge mellom en ansatt og en valgt rektor legges til institusjonene selv. En annen grunn til at Studenttinget støtter 
mindretallet er at flertallets prosess er irreversibel, og vi ser heller en løsning der man tar utgangspunkt i mindretallets forslag og endrer det 
som er ønskelig ifra sektoren. 
 
STi er delvis enig med flertallets argumentasjon om at Universitet og høgskolene trenger større frihet og handlingsrom for å ta blant annet 
strategiske valg de ikke kan ta i dag, men mener at en overgang som flertallet foreslår går alt for langt. 
STi vil også presisere at det fortsatt skal være et skille mellom offentlig og private institusjoner, med tanke på at private fortsatt skal være et 
supplement til offentlig utdanning. Høyere utdanning er et offentlig anliggende. 
 
Flertallet argumenterer for at deres modell vil føre til at institusjonene jobber hardere for å skaffe ekstern inntjening, men fortsatt skal ha 
statlige overforinger. Problemet her blir at staten fortsatt har det overordnede ansvar, og vil selvfølgelig ikke la en institusjon som ikke 
skaffer tilstrekkelig med ekstern inntjening gå konkurs. Altså intensivordningen med ekstern finansiering kommer ikke til sin rett. 
 
Studenttinget NTNU stiller seg kritisk til å bruke studentvelferd som et konkurransemoment mellom institusjonene. Fokus må være på 
studentenes behov, og ikke på utdanningsinstitusjonenes ønsker. STi ønsker derfor at tilknytting til en studentsamskipnad blir obligatorisk for 
alle utdanningsinstitusjoner som får støtte av det offentlige. Alternativt må det stilles krav om et tilbud minst på nivå med det samskipnadene 
tilbyr. 
 
 



Del II Kommentarer til de enkelte lovbestemmelser 
 
Det er kun kommentert på de paragrafer der Studenttinget NTNU har noen tilføyelser eller strykninger. Der flertallet og mindretallet har hver 
sine paragrafer har Studenttinget NTNU konsekvent gått for mindretallets forslag. 
 
§ 2-8 
”Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det 
nødvendig å bruke mer tid.” Studenttinget NTNU mener ”hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid” bør strykes. 
 
§2-10 
”Vitnemål og utskrift kan utstedes på norsk, latin eller annet språk.” Studenttinget NTNU mener ”latin” bør strykes, da dette går under 
definisjonen som annet språk. 
 
§ 3-1 
Første setning i § 3-1 omformes til: ”Ved høyere utdanningsinstitusjoner skal det opprettes et studentorgan for å ivareta studentenes 
interesser og fremme studentenes synspunkt overfor institusjonenes styre.” 
Siste setning i §3-1 forandres til ”studentorganene skal høres i alle saker hvor de ønsker det.” 
 
 
I merknaden til paragrafen foreslåes det at ”institusjonen ikke skal ha plikt til å finansiere egne studentorgan ved samtlige avdelinger og 
grunnenheter”. Dette foreslås strøket. 
Det står også skrevet i merknaden:  ”Dette vil innebære at institusjonene vil være forpliktet til å opprettholde et nivå tilsvarende det som er i 
dag” Dette foreslås forandret til ”Høyest aktuelle nasjonale studentorgan skal høres på hva som er tilfredstillende for den enkelte institusjon.” 
Ellers viser Studenttinget NTNU til Lov om Universiteter og Høgskoler 01.05.1995: Kommentarer til §27, punkt 4. 
”Det følger av de alminnelige krav til forsvarlig saksbehandling at studentorganene skal høres før det treffes vedtak i saker som angår 
studenters studie- og arbeidsvilkår, jf. Forvaltningsloven § 17 første ledd som gitt uttrykk for et generelt prinsipp som gjelder for alle typer 
avgjørelser. Nå blir dette sagt uttrykkelig i Universitets og høyskoleloven. Det innebærer at saker som berører viktige studentinteresser, må 
sendes ut på høring til studentorganene så lang tid i forveien at disse har mulighet til å behandle og uttale seg om disse. Hvis så ikke har 
skjedd, og saken ikke er enkel og ukontroversiell, vil styremedlemmene kunne kreve saken utsatt til studentene har fått uttalt seg, subsidiert 
at saken legges frem for styret på nytt når slik uttalelse foreligger.” 
Dette mener Studenttinget NTNU fortsatt bør være gjeldene i ny lov om Universiteter og Høgskoler. 
 
 
§ 3-3 
Her bør ”så langt det er mulig og rimelig” strykes begge steder dette er nevnt. 
 
§3-5 
Paragrafens tekst: ”skal studentene alltid ha rett til å møte med to representanter hvorav minst en skal møte med stemmerett.” Bør etter 
Studenttinget NTNU sin mening forandres til: ”Det skal være minst 20 % representasjon av studenter i institusjonens organer med 8 eller 
flere medlemmer. I utvalg med 7 eller mindre, skal det være minst en student, og det øverste studentorgan skal høres angående møtende vara 
med tale og forslagsrett. ” I tillegg ser Studenttinget NTNU det som hensiktsmessig at det øverste studentorganet skal ha mulighet til å si fra 
seg plasser i utvalg som etter deres skjønn ikke omhandler studenter. 
 
§4-1 
Når det gjelder studentenes representasjon i klagenemnda, vises det til Studenttinget NTNU sin påpekning i § 3-5. 
 
§4-3 
Her vil Studenttinget NTNU påpeke at gjennom hele paragrafen bør ”karakterfesting” erstattes med ”vurderingen” og ”karakteren” erstattes 
med ”vurderingsuttrykket”. 
 
§6-3 
STi mener at det må nedfelles i lov at prøveforelesning og intervju skal gjennomføres som en del av ansettelsesprosessen til stillinger med 
undervisningsplikt. Dette er viktig for å sikre at forelesere har en god pedagogisk kompetanse, og er i stand til å gjennomføre en av 
primæroppgavene i jobben. 
 
§7-1 
Studenttinget NTNU mener at all offentlig utdanning skal være gratis, dette bør taes inn i lovs form og uttrykkes klarere enn både flertalls- 
og mindretallsinnstillingen. Studenttinget NTNU foreslår at departementet utarbeider en forskrift som utdyper og forsterker dette. 
 
§9-1 (mindretallet) 
Studenttinget NTNU støtter mindretallet, men med endring i at institusjonenes høyeste studentorgan avgjør valgperioden for 
studentrepresentantene i styret. 
 
Det må åpnes i lovs form for at studentene, ved det høyeste studentorganet, selv kan avgjøre sin egen valgperiode. Dette fordi ved enkelte 
læresteder har man i dag studentrepresentanter som sitter i to år, en ordning som ble innført for å sikre kontinuitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



STi møte 11/03 den 20.11.03 
 

Studenttingssak 51/03 Valg til ulike råd, verv og utvalg som STi innstiller til  
• Styret for Universitetsbiblioteket: 

 
 Vedtak: ”Eirik Grønli Åm ble valgt inn i Styret for Universitetsbiblioteket ved akklamasjon” 
 

Vedtak: ”Åshild Ø. Odeen ble valgt inn som vara i Styret for Universitetsbiblioteket ved akklamasjon” 
 

• Arbeidsmiljøutvalget 
 
 Vedtak: ”Hilde Hjemdal ble valgt inn i Arbeidsmiljøutvalg ved akklamasjon” 
 

Vedtak: ”Morten Svendsen ble valgt inn som vararepresentant i Arbeidsmiljøutvalget ved akklamasjon” 
 

• Vitenskapsteoretisk Forum 
 
 Vedtak: ”Bjørn Utgård ble valgt inn i Vitenskapsteoretisk Forum ved akklamasjon” 
 

Vedtak: ”Ola Edvin Vie ble valgt inn som vararepresentant til Vitenskapsteoretisk Forum ved akklamasjon.” 
 

• Forskning- og undervisningsfondet 
 
 Vedtak: ”Bjørn Utgård ble valgt inn i Forskning- og undervisningsfondet ved akklamasjon” 
 

• Den Sentrale Klagenemnd 
 
 Vedtak: ”Morten Svendsen ble valgt inn i Den Sentrale Klagenemnd ved akklamasjon” 
 

Vedtak: ”Sverre Midthjell ble valgt inn som vararepresentant til Den Sentrale Klagenemnd ved akklamasjon” 
 

• Redaksjonsrådet for Universitetsavisa: 
 

Vedtak: ”Eirik Paulsen og Vegard Austmo ble valgt inn i Redaksjonsrådet for Universitetsavisa ved akklamasjon” 
 

• Det Sentrale Likestillingsutvalg 
 
 Vedtak: ”Morten Svendsen ble valgt inn i Det Sentrale Likestillingsutvalg ved akklamasjon” 
 

Vedtak: ”Maria Serafia Fjellstad ble valgt inn som vararepresentant til Det Sentrale Likestillingsutvalg ved 
akklamasjon” 

 
• Museumsstyret 

Da det ikke var noen kandidater fikk AU fullmakt mot 1 stemme til å oppnevne representanter til Museumsstyret 
 
 
Studenttingssak 52/03 Valg til Fadderutvalget 2004 
 
 Vedtak:  ”Håvard Hamnaberg ble valgt som leder av Fadderutvalget 2004” 
 
 Vedtak:  ”Einar Solstad ble valgt som nestleder til Fadderutvalget 2004” 
 

Vedtak: ”Stefan H. Uten og Per Øyvind Hansen ble valgt inn til Fadderutvalget ved akklamasjon. AU fikk fullmakt 
til å velge inn de 3 siste medlemmene av Fadderutvalget 2004” 

 
 
Studenttingssak 55/03 Endring av valgregelement 
 Vedtak:  
§11 Suppleringsvalg 
Suppleringsvalg til STi avholdes kun ved mangel på vararepresentanter. Disse velges på allmøter ved hver enkelt valgkrets. Varamedlemmer 
valgt på allmøter får varaplass etter de som er valgt ved ordinært valg. Dersom representanter i STi får fritak, rykker den vararepresentant 
som står øverst på varaliste for den gjeldene valgkrets opp som fast representant. 
 
 Vedtak: 

”Suppleringsvalgreglement for Studenttinget NTNU” strykes.” 
 
 
Studenttingssak 53/03 Valg til Velferdstinget  
 



Vedtak:  ”Martin Gustavsen, Sverre Midthjell og Vegard Austmo ble valgt inn i Velferdstinget for 2 år ved 
akklamasjon.” 

 
Vedtak:  ”Mari Husand, Jan Trygve Borlaug, Erling Wegger Linde, Camilla Pettersen, Svein Brembo, Marit 

Brockmann, Marius Blanke og Line Mari Bjørgen ble valgt inn i Velferdstinget ved akklamasjon” 
 
 
 Vedtak:  Vara VT 2004 

1. Marthe Strickert 
2. Maria Serafia Fjellstad 
3. Eirik Paulsen 
4. Åge Halvorsen 
5. Eirik Grønli Åm 
6. Carl Fredrik Tjeransen 
7. Karina Standahl Olsen 
8. Hilde Hjemdal 
9. Sindre Balas 
10. Morten Svendsen 
11. Anne Kirstine Eskeland 

 
 
Studenttingssak 54/03 Vennskapsuniversitet 
 

Vedtak: ”Studenttinget skal, i samarbeid med SAIH, jobbe for at det blir opprettet et vennskapsuniversitet.  
 

Vennskapsuniversitetet bør ha en faglig profil som ligner NTNUs 
 
 
___________________________________________________________________________
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