
UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER VÅR 2006 

 
STi møte 01/2006, den 01.12.05             

 
Studenttingssak 01/06 Valg av leder til Studenttinget  
Kandidater: Trond Blesvik 
  Trond Håkon Andreassen 
  
 

Vedtak: ”Trond Håkon Andreassen ble valgt inn som leder av Studenttinget 2006” 
 
 
 
Studenttingssak 03/06 Valg av organisatorisk nestleder til Studenttinget 
Kandidater:  Siri Nesbakken 
   Marius Lervåg Aasprong 
 
 

Vedtak:  ”Marius Lervåg Aasprong ble valgt inn som organisatorisk nestleder av Studenttinget 
2006” 

 
 
 
Studenttingssak 02/05 Valg av utdanningsansvarlig nestleder til Studenttinget 
Kandidater:  Trond Blesvik 
   Siri Nesbakken  - trakk seg 
   Una M. Halvorsen 
 
 
   

Vedtak: ”Una Myklebust Halvorsen ble valgt inn som utdanningsansvarlig nestleder av Studenttinget 
2006” 

 
 
 
Studenttingssak 04/06 Valg av AU-medlemmer til Studenttinget  
 
Kandidater:    Ingrid Oline Ødegaard 
   Axel Sandaas 
   Morten Kongsgaard 
 
 

Vedtak:  ”Ingrid Oline Ødegaard, Axel Sandaas og Morten Kongsgaard ble valgt inn som AU-
medlemmer til Studenttinget 2006 ved akklamasjon.” 

 
             
 
  

STi møte 02/2006, den 19.01.06             
 
 
Studenttingssak 05/06 Valg til Kontrollkomite for STi  
 
Kandidater til leder: 

- Kristin T. Kjøglum  
 
 Vedtak:  ”Kristin T. Kjøglum ble valgt inn som leder til KK ved akklamasjon. 



 
Kandidater til medlemmer: Ingen 
 Vedtak: AU fikk fullmakt til å supplere inn medlemmer til KK 
 
 
Studenttingssak 06/06 Valg til NSUs Landsstyre 
Kandidater:  

- Rikard Johannesen  
- Una Halvorsen 

 
  

 Vedtak: ”Una Myklebust Halvosen ble valgt inn i NSUs Landsstyre for 2006” 
 
 
Vara (fire gutter og jenter) 
Kandidater:  

- Gard Jørgensen  
- Sverre Bugge Midthjell  
- Rikard Johannesen  
- Sindre Balas   
- Vidar Krovig  
- Hilde Kristine Iglebæk  
- Kristin T. Kjøglum   
- Siri Nesbakken   
- Vigdis Hjertaker  

 
 
  Vedtak: 
 1 vara Sindre Balas Hilde Kristine Iglebæk 
 2 vara Rikard Johannesen Siri Nesbakken 
 3 vara Gard Jørgensen Vigdis Hjertaker 
 4 vara Sverre B. Midthjell Kristin T. Kjøglum 
 
 
Studenttingssak 08/06 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 
Kandidater:  

- Trond Blesvik 10,5 1 
- Christer Betten 9 2 
- Vidar Krovig 8,5 3 (ikke valgt) 

 
 
 Vedtak: ”Nye faste representanter til Velferdstinget er Trond Blesvik og    
 Christer Betten. Magnus Holla Sivertsen rykker opp fra varaplass”: 
 
Vara-kandidater og votering: 

- Marius Blanke 4,2 6 
- Helge Gårdsvoll 11,54 1 
- Vegard Austmo 5,66 4 
- Kristian Ødegaard 5,87 3 
- Ingrid Ødegaard 3,80 8 
- Marius Aasprong 5,52 5 
- Trond Håkon  3,97 7 
- Axel Sandaas 7,33 2 

 
 Vedtak: 

- ”Helge Gårdsvoll  1 
- Axel Sandaas  2 
- Kristian Ødegaard  3 
- Vegard Austmo  4 



- Marius Aasprong  5 
- Marius Blanke  6 
- Trond Håkon Andrassen 7 
- Ingrid Ødegaard  8 

 
AU får fullmakt til å supplere varalisten” 
 
 
Studenttingssak 07/06 Valg til NSUs Landsting  
 
Kandidater: 

- Arne Ersvik 
- Ingjerd Lindeland 
- Lars Jørgen Saaghus 
- Hilde Kristine Iglebæk 
- Vidar Krovik 
- Bjørnar Tøndel 
- Martin Sværen 
- Kristian Ødegaard 
- Rikard Johannesen 
- Axel Sandaas 
- Karen Vatnamot 
- Morten Kongsgaard 
- Marius Aasprong 
- Eirik Sandaas  
- Ronny Furunes 
- Pål Ivar Brekke,  
- Sindre Balas  
- Lars Weydahl 
- Carl Fredrik Tjeransen 
- Vegard Austmo 
- Maria Serafia Fjellstad 
- Edina Ringdal 

 
 

Vedtak: 
Navn     Plass        Stemmer 
Furunes, Ronny Sødahl 1 4,681005 Valgt 
Balas, Sindre 2 4,011483 Valgt 
Lindeland, Ingjerd 3 3,683427 Valgt 
Ringdal, Edina Christin 4 3,526874 Valgt 
Krovik, Vidar 5 3,482479 Valgt 
Ødegaard, Kristian 6 3,282875 Valgt 
Sværen, Martin 7 2,414322 Valgt 
Johannesen, Rikard 8 2,393755 Valgt 
Ersvik, Arne Mærk 9 2,337338 Valgt 
Weydahl, Lars 10 2,295833 Valgt 
Tøndel, Bjørnar 11 2,236742 Valgt 
Saaghus, Lars Jørgen 12 2,218229 Valgt 
Sandaas, Axel 13 2,153012 Valgt 
Vatnamot, Karen T 14 2,065451 Valgt 
Fjellstad, Maria Serafia  15 2,018290 Valgt 
Kongsgaard, Morten 16 1,942402 Valgt 
Iglebæk, Hilde Kristin 17 1,786257 Valgt 
Tjeransen, Carl Fredrik 18 1,760556 Valgt 
Brekke, Pål Ivar 19 1,544893 Valgt 
Sandaas, Eirik 20 1,370003 Valgt 
Aasprong, Marius Lervåg 21 1,338005 Ikke valgt 
Austmo, Vegard 22 0,987325 Ikke valgt 

STi 



 
 
 

Varakandidater 
- Marius Aasprong   
- Vegard Austmo   
- Martin Gustavsen   
- Ingrid Sand   
- Kjell Rohde   

 
Vedtak: 

Varakandidater 
Aasprong, Marius Lervåg 1 vara 9,933333 Valgt 
Austmo, Vegard 2 vara 9,933333 Valgt 
Gustavsen, Martin 3 vara 8,85 Valgt 
Rohde, Kjell 4 vara 8,283333 Valgt 
Sand, Ingrid 5 vara 5,933333 Valgt 

 
Omvalg på Marius og Vegard: Marius 1. vara.  
 
 
 
Studenttingssak 09/06 Høring: Handlingsplan for Studenter med     
  Funksjonshemming 2006-2009 
 
 Vedtak: ”Studenttinget støtter handlingsplanen som er lagt fram fra    
 Studieavdelinga” 
 
 
Studenttingssak 10/06   Høring: Opptaksrammer for lærerutdanningsprogrammer fom høsten 2006 
 
 Vedtak: 

”Studenttinget ønsker ikke at det opprettes nye studietilbud for høst 2006 på det nåværende tidspunkt. 
Dette er fordi vi er bekymret for kvaliteten på studietilbud opprettet på så kort varsel. Det er viktig for 
studentene at de studietilbud NTNU gir er godt gjennomarbeidet og strategisk forankret slik at studentene 
unngår store omveltninger under studieløpet, og for å sikre at NTNU prioriterer studiene. 

For å fylle plassene over statsbudsjettet på 5-årig master, anbefaler studentene at dagens fordeling 
beholdes, og at FUL får fullmakt til å fordele de resterende studieplassene når tall fra samordna opptak er 
kjent.” 

 
             
 
  

STi møte 03/2006, den 16.02.06 
 
 
Studenttingssak 12/06 Valg til Kontrollkomite for STi  
Kandidater: Martin Gustavsen 
  Andreas Bach 
 
 Vedtak:  ”Andreas Bach og Martin Gustavsen ble valgt inn i KK ved    
 akklamasjon.” 
 
 
Studenttingssak 13/06 Valg til Valgstyret 

Det var ingen kandidater 
  
 Vedtak: ”Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å velge inn leder og medlemmer” 



 
 
 
Studenttingssak 14/06 Valg til Valgkomité 
Kandidater: Daniel Haugstvedt 
  Ingrid Ødegaard  
  
 

Vedtak: ”Ingrid  Ødegaard og Daniel Haugstvedt ble valgt inn ved til Valgkomiteen ved 
akklamasjon. AU fikk fullmakt til å supplere.” 

 
 
 
 
Studenttingssak 15/06 Paneldebatt - Adgangsbegrensing  
Kl. 20.00 – 22.00 PANELDEBATT  

 
             
 
 

Studenttingsmøte 04/2006, den 02.03.06             
 
Studenttingssak 11/06 Sammenslåing av NSU og StL  
 Vedtak:  
”Prinsipielt ønsker Studenttinget NTNU én organisasjon på nasjonalt nivå som kan fremme studentenes 
interesser bedre enn i dag.  Studenttinget NTNU ser på sammenslåing av NSU og StL som en mulighet til å 
oppnå dette. Studenttinget NTNU ønsker derfor at NSUs 52. Landsting setter ned et utvalg som skal komme med 
forslag til alternative modeller for nasjonal studentorganisering. Utvalgets forslag bør danne grunnlaget for 
forhandlinger mellom de to organisasjonene, og resultatet av forhandlingene presenteres NSUs 53. Landsting der 
man fatter endelig vedtak angående sammenslåing av NSU og StL.” 
 
 
Studenttingssak 15/06 Adgangsbegrensning – NTNUs studentopptak 
 Vedtak:  
”Studenttinget NTNU stiller seg kritisk til regjeringens bevilgningspolitikk og konsekvensene av den, men ser i 
lys av dette det som nødvendig at Styret ved NTNU vedtar å redusere oppptakstallene for studieåret 06/07 med 
det antall studenter som kuttet i bevilgningen til NTNU tilsier.  
 
Studenttinget vil fremheve at slike vedtak må fattes på bakgrunn av en del grunnleggende prinsipper om hvordan 
vi ser for oss NTNU og høyere utdanning i Norge i fremtiden. Studenttinget mener at i den kommende debatten 
er følgende områder viktig å belyse nøye: 
 - Opptakskriterier til de ulike utdanningstilbudene. 
 - Hvilke faglige satsningsområder NTNU skal ha.  

- Bevilgingsstrukturer knyttet opp mot studenttall. 
 
Studenttinget NTNU mener avgjørelser om hvilke studenter som får gå ved NTNU bør fattes ut ifra en helhetlig 
vurdering. Når avgjørelsen kun fattes på bakgrunn av økonomi viser dette en likegyldighet omkring hvilke 
studenter som skal studere ved NTNU. Dette signaliserer ikke at NTNU oppfatter studentene som en faglig 
ressurs.” 
 
 
Studenttingssak 19/06 Tilrettelegging for frivilling studentarbeid 
Vedtak:  
” Studenttinget NTNU mener NTNU må støtte opp under det frivillighetsarbeidet som drives av studenter i 
Trondheim. NTNU bør fortsette å tilby fag som gir studenter med frivillige lederverv muligheter til å utvikle seg 
i de vervene de innehar og samtidig tilføre organisasjonen kompetanse. Studenttinget NTNU mener det vil være 
essensielt for fremtidig rekruttering til frivillighetsarbeid at det finnes forutsigbare støtteordninger fundert i 
universitets- og høyskolemiljøene i Trondheim.” 
 
 



Studenttingssak 16/06 Måldokument Profilering og likestilling 
 Vedtak: ”Saken ble utsatt” 
 
 
Studenttingssak 17/06 Måldokument Internasjonal gruppe 
 Vedtak: ”Saken ble utsatt” 
 
 
Studenttingssak 18/06 Måldokument Studiekvalitetsgruppa 
 Vedtak: ”Saken ble utsatt” 
 
             
 

STi møte 05/2006 – Ekstraordinært, den 10.03.06 
 
Studenttingssak 20/06 Valg av leder til Studenttinget NTNU  
 
Kandidater: Harris Utne 
  Axel Sandaas  (stilte lang ut i møtet) 
 
 Vedtak:  ”Harris Utne ble valgt til ny leder av Studenttinget NTNU 2006”  
 
 
             
 

STi møte 06/2006, den 30.03.06 
 
 
Studenttingssak 16/06 Måldokument Profilering og likestilling 
  
 Vedtak:  

 
 
 

Måldokument for Likestilling- og profileringsgruppen 
 

1. Fadderukeprosjekt: 
LP-gruppen vil jobbe opp mot fadderuken og øke bevisstheten om Studentdemokratiet blant 
studentene. Målet blir å synliggjøre studenttingsrepresentanter og hva STi jobber med. 
 Dette skal gjøres gjennom; 

- Bedre kontakt med linjeforeninger, fadderutvalg og et samarbeid om 
gjennomførelsen av fadderuken 

- Produksjon av egnet profileringsmateriell 
- Stands og uformell møtevirksomhet under fadderukene.  

 
2. Kartlegging av frivillighetskultur ved NTNU: 

LP-gruppen vil samarbeide med andre organ og foreninger tilknyttet NTNU (som f.eks. 
NTNUi, linjeforeninger, Samfundet m.m.) om en kartlegging av studentenes syn på 
frivillighetskulturen ved NTNU.  
Dette skal gjøres gjennom; 



- Utarbeidelse av en spørreundersøkelse rettet mot studentene sammen med de 
aktuelle samarbeidspartnerne 

- Samarbeid med administrasjonen ved NTNU for selve gjennomførelsen av 
undersøkelsen 

 
Resultatene av undersøkelsen skal legges til grunn for det videre profileringsarbeidet ved STi. 
LP-gruppen ser for seg at undersøkelsen blir gjennomført jevnlig blant studentene for å 
kartlegge eventuelle endringer i studentenes inntrykk.  

 
3. Profileringskampanje 

LP-gruppen vil bedre kontakten mellom representanter av studentdemokratiet ved NTNU og 
den vanlige studenten. 
Dette skal gjøres gjennom; 

- Utarbeidelse av en helhetlig grafisk layout av oppslag ved tavler o.l. 
- Benyttelse av bl.a. instituttenes egne oppslagstavler der plakater med aktuelle 

representanter synliggjøres gjennom navn/bilde/kontaktinformasjon. 
 
LP-gruppen vil også aktivt samarbeide med valgstyret i forbindelse med profilering av kandidater til valg, og 
være en ressurs for valgstyret i sitt arbeid.     
 
 
 
 
Studenttingssak 17/06 Måldokument Internasjonal gruppe 
 Vedtak:  

 
 
 

Måldokument for internasjonal gruppe 

1. Internasjonalt fremragende  
IG skal undersøke hva som kjennetegner internasjonalt fremragende universiteter og bruke dette til å bidra i 
debatten rundt utvikling av NTNU.  
 
IG skal ha ansvar for å informere Studenttinget om hva som skjer i den internasjonale utdanningssektoren og 
holde studenttinget oppdatert på debatten rundt NTNU som internasjonalt fremragende.  
 
IG skal skissere hvilke tjenester studentene mener at Internasjonal seksjon bør tilby og hvordan de skal fungere, 
og være en aktiv pådriver for forbedringer og utvikling av seksjonen.  
 
IG skal utøve press for at informasjon om studier og studentmiljø skal finnes lett tilgjengelig på både norsk og 
engelsk. Dette skal gjelde spesielt It's Learning, websider, forelesningsnotater og Studentservice. 
 

2. Internasjonale studenter 
IG skal jobbe for å få til et godt fadderopplegg for internasjonale studenter 
 
IG skal jobbe for å øke mulighetene for internasjonale studenter til å komme med innspill til NTNU.  
 
IG skal jobbe for å få flere nyheter som angår studenter på engelsk, i for eksempel Under Dusken og 
Universitetsavisa. 



 
IG skal samarbeide med Studentsamskipnaden i Trondheim og Velferdstinget for å sikre at internasjonale 
studenter ved NTNU får et tilfredsstillende velferdstilbud.  
 
IG skal jobbe for at NTNU i større grad legger til rette for integrering av utenlandsopphold i sine 
studieprogrammer. 

3. Internasjonalt samarbeid 
 
IG skal samarbeide med NTNU i forbindelse med prosjektet Polen 2006 
 
IG har et ansvar å følge opp henvendelse fra internasjonale studentorganisasjoner og skal bruke enhver anledning 
til å knytte kontakter med studentorganisasjoner i andre land. 
 
IG skal følge opp internajonalt studenthus saken i samarbeid med Internasjonal Seksjon 
 
IG skal sørge for at STi er representert ved SAIH arrangementer 
 
 
 
 
Studenttingssak 21/06 NTNU 2020 – eventuell samlokalisering 

Vedtak: 
  
”Innledning 
 
Dette er Studenttingets svar på invitasjonen til innspill i forbindelse med NTNU2020 – eventuell 
samlokalisering, datert 3. mars 2006. I dette svaret tar Studenttinget utgangspunkt i hvordan valg av 
campusløsning vil påvirke studiehverdagen på lang sikt og hvilke følger valget har for NTNU og Trondheim i et 
studentperspektiv. Studenttinget har ikke forutsetninger for å gå inn på detaljplan når det gjelder de økonomiske 
beregningene og legger størst vekt på hvordan de ulike campusalternativene kan kobles opp mot NTNUs visjon, 
mål og strategier. Studenttingets meninger går frem av punktmerkingene. 
 
 
Punkt 1: Utredningens svar på Styrets krav   
 
Studenttinget NTNU mener at utredningen til en viss grad tilfredsstiller de krav som Styret la til grunn i sitt 
vedtak. Statens rolle er klarlagt så langt det lar seg gjøre, og de private partene er identifisert. Det er imidlertid 
uheldig at Trondheim kommunes bidrag ikke er spesifisert, og at en verifikasjon forelegger. 
 
Punkt 2: Alternativene opp mot visjon, mål og strategier 
 
De tre scenariene med en en-campusløsning behandles her stort sett samlet ettersom de strategiske 
betraktningene ikke skiller seg i vesentlig grad på dette tidspunktet. Følgende momentene tas opp:  
- Visjon og mål om samspill mellom ulike fagdisipliner  
- Læringsmiljø, velferdstilbud og Trondheim som studieby  
- Fokus på kjernevirksomhetene  
 
 
Visjon og mål om samspill mellom ulike fagdisipliner  
 
I visjonen til NTNU står det at "NTNU skal skape forståelse av samspillet mellom kultur, samfunn, natur og 
teknologi". Blant hovedmålene finner vi også at "NTNU skal være et foregangsuniversitet når det gjelder 
samspill og samarbeid på tvers av disiplingrenser" og at "vi vil bygge ned faglige og administrative barrierer som 
hindrer tverrfaglig samarbeid, og legge til rette for nye initiativer". En utfordring det pekes på er nettopp 
"kobling av kunnskap fra forskjellige disipliner vil bli stadig viktigere for å skape nye produkter og tjenester". I 
Hestnesutvalgenes rapporter er det også pekt på at det finnes et uutnyttet potensial for tverrfaglig samarbeid.  
 
- Studenttinget mener at valg av en en-campusløsning vil være det riktige alternativet for å imøtegå disse målene. 
En samlokalisering vil ikke automatisk medføre at dette oppnås, men vil være et nødvendig steg i en 



strategiprosess. Studenttinget mener geografisk nærhet mellom ulike fagmiljøer vil gjøre det lettere for studenter 
å ta fag på tvers av fagdisipliner og dermed kunne utvikle mer allsidige ferdigheter, samt få et mer helhetlig bilde 
av samfunnets utfordringer. En samlokalisering vil kunne bidra til å skape større respekt, vilje til samarbeid og 
utveksling av fagkunnskap hos studenter gjennom møte med andre fagmiljøer. Samlokalisering vil også bidra til 
å bygge en felles identitet for studenter ved NTNU mer enn dagens løsning med flere store campuser gjør.  
En en-campusløsning vil gi NTNU større muligheter til å dyrke frem særegenhet relatert til hovedprofilen i alle 
fagmiljøer, og kan bidra til økt konkurransekraft ved at NTNUs tilbud skiller seg fra tilbud hos de andre norske  
universitetene. 
 
I rapporten fra Hestnes II blir også infrastruktur og administrative forhold omtalt i forbindelse med 
campusløsning. 
 
- Studenttinget mener at valg av en en-campusløsning vil være den beste løsningen for å imøtekomme de 
administrative og organisatoriske faktorene for faglig samarbeid. 
 
 
Læringsmiljø, velferdstilbud og Trondheim som studieby  
 
Blant mål og utfordringer nevnes også at NTNU skal "skape et lærings- og arbeidsmiljø som gjør det attraktivt å 
være ved institusjonen" og at "universitetets samlede tilbud må tilpasse seg skiftende behov og tilgjengelige 
ressurser". I rapporten legges det til grunn at valg av en en-campusløsning vil gi bedre muligheter til å utnytte 
NTNUs arealer totalt sett. Nye bygg vil gi muligheter til å skreddersy arealer til dagens og fremtidens behov.  
Studenttinget NTNU mener det er viktig at en eventuell encampusløsning har et tydelig fokus på å imøtegå 
eventuelle negative konsekvenser for de fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll. Dette innebærer blant 
annet at en samlokalisering er reell, og at disse miljøene får en plassering og infrastruktur som skaper en reelt 
integrert campus. Det er også viktig at prosessen ivaretar at dagens arealsituasjon på Dragvoll langt i fra er 
tilfredsstillende, både med tanke på størrelse og innretning i forhold til moderne undervisningsmetoder. 
 
- Studenttinget mener at en en-campusløsning er det beste alternativet for å skape et attraktivt lærings- og 
arbeidsmiljø og større muligheter for tilpassing til skiftende behov.  
 
I rapporten behandles to scenarier av en videreutvikling av en to-campusløsning. 1A innebærer en 
videreutvikling av NTNU i henhold til gjeldende planer mens 1B innebærer en bydelsutvikling på Dragvoll. I 
tillegg til de planlagte læringssentrene vil det i 1B bygges ut for å gi tilstrekkelige arealer for HF- og SVT-
fakultetene.  
 
- Uavhengig av valg av en- eller tocampusløsning er det et absolutt krav at det velges en løsning hvor dagens 
arealbehov er dekket. 
 
I rapporten fremheves det også at for SiT vil en kompakt, samlet campus gi store muligheter for å effektivisere 
arealbehovet og følgelig kan ressurser legges i å heve kvaliteten og utvide velferdstilbudet.  
 
- Studenttinget mener at SiTs muligheter for å heve av kvaliteten på tilbudene og utvidelse av velferdstilbudet 
ved en en-campusløsning vil være et veldig viktig bidrag for å tilrettelegge studiehverdagen bedre for studentene 
og for å gjøre NTNU mer attraktiv for nye studenter.  
 
- Studenttinget mener at en løsning med en samlet campus nær bykjernen vil bidra positivt til å gjøre Trondheim 
enda mer attraktiv som studieby. Det er overveiende sannsynlig at denne løsningen vil fremme rekruttering og 
øke kontakten mot byens øvrige befolkning, næringslivet og andre samfunnsinstitusjoner. 
 
 
Fokus på kjernevirksomhetene  
 
- Studenttinget NTNU mener det er viktig at alle fagområder som tilbys av NTNU holder høyt faglig nivå og at 
satsning på enkelte fagområder ikke medfører at andre fagområder nedprioriteres. Strategisk prioritering av 
studieporteføljen og faglige satsningsområder er avgjørende for at kvaliteten på kjernevirksomhetene, utdanning 
og forskning, opprettholdes og utvikles og det vil være viktig at slike prosesser føres parallelt med en eventuell 
samlokaliseringsprosess. For Studenttinget er det viktig at faglig kvalitet i alle fagområder vektlegges uansett 
valg av campusløsning.  
 



- Videre vil Studenttinget NTNU presisere at en samlokalisering vil gi større muligheter til strategisk 
dimensjonering av studieporteføljen. Dette mener Studenttinget NTNU vil bidra til NTNUs evne til å møte 
framtidige endringer 
 
Studenttinget registrer at Hestnesutvalget prinsipielt mener at en en-campusløsning er det beste for NTNU. I 
tillegg til at en slik løsning vil være en positiv faktor for utviklingen av mer tverrfaglig samarbeid pekes det på 
behovet for å bygge opp en felles identitet for NTNU. Mindretallet i utvalget frykter midlertidig at fokus dreies 
bort fra kjernevirksomhetene i en lengre periode. Studenttinget har også tidligere stilt seg bak flertallet i utvalget 
som er overveiende positive til en samlokalisering hvis den er økonomisk realiserbar.  
 
- Studenttinget ser faren med at fokus kan dreies bort fra kjernevirksomhetene i en periode og er opptatt av at en 
videre prosess etter en eventuell avgjørelse om samlokalisering skal være godt planlagt og at en kontinuerlig skal 
ha høyt fokus på utvikling av kjernevirksomhetene. Studenttinget mener imidlertid at det langsiktige, strategiske 
hensynet for utviklingene av NTNU bør veie tungt for selve avgjørelsen om fremtidig lokalisering.  
NTNU må ved en eventuell samlokalisering ha en plan og være bevisst på at prosjektet i minst mulig grad 
påvirker andre prosesser for å nå målene i 2020. 
 
Punkt 3: De økonomiske aspektene i utredningen 
 
Det er utenfor Studenttingets kompetanseområde å gjennomgå alle de økonomiske beregningene. Studenttinget 
har ikke foretatt omfattende økonomiske analyser av de ulike scenariene, men har lagt til grunn de beregningene 
som utredningen presenterer hvor alle alternativene som er skissert presenteres som økonomisk realiserbare. 
 
- Studenttinget mener at uansett valg av alternativ må økonomien ivaretas slik at en ikke risikerer at 
campusutviklingen går utover kjernevirksomhetene utdanning og forskning på lang sikt.  
 
 
Punkt 4: Samlet vurdering 
 
- Studenttinget mener at en samling av virksomheten på/ved Gløshaugen representerer den beste løsningen for å 
skape best mulig studiekvalitet og læringsmiljø, samt å imøtegå NTNUs visjon og målsetninger.” 
 
 
             
 

STi møte 07/2006, den 20.04.06 
 
Studenttingssak 18/06 Måldokument for Studiekvalitetsgruppa 

 
 Vedtak: 

MÅLDOKUMENT FOR STUDIEKVALITETSGRUPPEN 2006 

 

Studiekvalitet 

- Revidering av studieforskriftene 
o Jobbe for at studieforskriftene får den revideringen det er behov for 
o Jobbe for at gjentaksreglen revideres 
o Bruk av 100 % eksamen bør reduseres 



- Legge primisser for saker som angår studiekvalitet i STi 

- Fungerende bruk av KVASS på alle nivåer 
o Jobbe for at KVASS blir obligatorisk i alle fag 
o Jobbe for at studentene vet at systemet finnes 
o Jobbe for at manglende bruk av KVASS får økonomiske konsekvenser for instituttene 

- Samarbeid med andre organer som behandler studiekvalitetssaker 

 

Studiemiljø 

- Røykfrie innganger på campus 
Vi ser at det for enkelte kan være et problem å komme seg inn på campus på grunn av at det røykes ved 
alle innganger. Vi vil jobbe for å komme frem til effektive virkemidler for å bedre situasjonen for dette 
problemet. 

- Kvalitet på eksamenslokaliteter 
Ikke alle lokaler i Trondheim Spektrum egner seg for eksamen. Vi vil jobbe for at man finner alternative 
lokaler der miljøet er tilfredsstillende som eksamenslokale. 

 

- Tilgang på gode arbeidsplasser/lesesalsplasser for alle studenter 
På enkelte fakulteter og institutter er det elendige forhold når det gjelder leseplasser for studentene. Vi 
vil jobbe for at det settes i gang et arbeid for å utbedre denne situasjonen. 

 
   
 
 
Studenttingssak 22/06 Forholdet mellom universitet og høyskole 
 
  Vedtak: 
”Det norske utdanningssystemet har tidligere blitt klassifisert som et todelt system med universiteter og 
høyskoler. Dette skillet var fundert i ulike mål og vitenskapelige og pedagogiske tradisjoner. I den senere tid ser 
det ut til at skillet mellom sektorene er på vei til å viskes ut og at dersom denne utviklingen får fortsette vil det 
norske systemet kunne klassifiseres som enhetlig. Studenttinget NTNU uttrykker bekymring over den økende 
mangelen på praktisk yrkeskompetanse innenfor områder som tradisjonelt skal utdannes ved høyskolene. 
Studenttinget NTNU er redd for at et enhetlig utdanningssystem, med økende grad av teoretisering, vil forsterke 
og videreføre de manglene som allerede eksisterer i arbeidsmarkedet. Studenttinget NTNU savner en avklaring 
av statens forventninger og forhold til sektoren. 
 
Studenttinget NTNU mener at det skal kunne forskes ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Vi ser det likevel 
som hensiktsmessig med en viss ansvarsfordeling i henhold til institusjonstype. Her er det nærliggende at 
universitetssektoren i hovedsak har ansvar for grunnforskning og annen forskning der en teoretisk tilnærming er 
hensiktsmessig. Forskning ved høyskolene bør sees i sammenheng med institusjonens utdanninger og ha fokus 
på å utvikle praksiskompetansen i utdannelsen. Studenttinget NTNU er kritiske til at høyskolene akademiseres 
og at praksiskomponenten i høyskoleutdanningene svekkes. 
  
Studenttinget NTNU forventer høy kvalitet i utdanningen og vitenskapelig fundert forskning både fra 
universiteter og høyskoler. Vi ser på sektorene som likeverdige, men med ulike samfunnsoppdrag. Studenttinget 
NTNU mener at universitetene, de vitenskapelige høyskolene og kunsthøyskolene skal ha hovedansvaret for å 
utdanne kandidater på et teoretisk og analytisk plan, mens høyskolene skal ha et spesielt ansvar for praktisk 
orienterte yrkesutdanninger. 
  
Departementets nåværende bevilgningsmodell legger opp til en konkurranse om studentene mellom 
institusjonene, hvilket kan føre til en skjev søkning til enkelte fagområder og studieprogram. Studenttinget 
NTNU ytrer bekymring over den sviktende søkningen til høyskolene og den økende pågangen til universitetene, 
og mener at Kunnskapsdepartementets bevilgningsmodell, sammen med de utdannings- og forskningspolitiske 



strategier, bør revideres. 
  
Studenttinget NTNU mener at: 

• Departementets bevilgningsmodell bør stimulere institusjonene til å oppfylle sine samfunnsoppdrag  
• Arbeidsfordelingen mellom institusjonene og de statlige forventninger til sektoren må avklares  
• Kravene for å bli akkreditert som universitet bør innskjerpes  
• På det nåværende tidspunkt skal det ikke opprettes flere universiteter i Norge 
• Kravene for å ta høyere utdanning bør skjerpes” 

 
 
 
 
Studenttingssak 23/06 Adgangsbegrensning 
 
 Vedtak: 
”Studenttinget NTNU mener at dimensjonering av studentantall ved adgangsbegrensning er et nødvendig 
virkemiddel for å kunne føre en effektiv utdanningspolitikk. Udanningssektoren bør dimensjoneres ut i fra 
samfunnets behov for mangfold i kompetansen hos arbeidsstyrken og med tanke på å utnytte de menneskelige 
ressursene på best mulig måte. 
 

- Adgangsbegrensning gir et bedre utgangspunkt for å tilby utdanning av høy kvalitet for de som blir tatt 
opp på studieprogrammer. 

- Styring av opptaksrammer er nødvendig for å sikre best mulig utnyttelse av midler satt av til høyere 
utdanning 

- Adgangsbegrensning vil kunne virke positivt på arbeidsinnsatsen både i grunnskolen og videregående 
skole ettersom man kan stille høyere krav. 

 
Studenttinget NTNU mener norsk utdanningspolitikk bør styres med det mål om å tilby kvalitativt gode 
utdannelser innen alle fagområder. Adgangsbegrensning vil gi mulighet for staten og institusjonene til å allokere 
ressurser dit det er ønskelig i stedet for at dimensjoneringen styres av søkermassens kortsiktige preferanser. 
Dimensjonering bør balansere samfunnets behov mot studentenes ønsker, og høyere utdanning bør fortsatt ha en 
viktig rolle med å utvikle, forvalte og formidle kunnskap på alle områder.” 
  
 
             
 

STi møte 08/2006, den 11.05.06 
 
 
 
Studenttingssak 24/06 Innstilling til Likestillingsutvalget 
Kandidater: Stine Bøe 
  
 
 Vedtak: ”Stine Bøe ble innstilt som representant til Likestillingsutvalget ved   
 akklamasjon” 
 
Varakandidater: Sindre Balas  
  
 
 Vedtak: ”Sindre Balas ble innstilt som vararepresentanttil Likestillingsutvalget   
 ved akklamasjon” 
 
 
Studenttingssak 25/06 Innstilling til Den Sentrale Klagenemnd 
 
Kandidater:  Siri Nesbakken 
Varakandidater: Kristian Ødegaard 
  
 



 Vedtak: ”Siri Nesbakken ble innstilt som fast representant til Den Sentrale   
 Klagenemnd, og Kristian Ødegaard ble innstilt som vararepresentant    ved 
akklamasjon” 
 
 
Studenttingssak 26/06 Valg til NSUs Landsstyre 
Kandidater:  Vegard Austmo 
   Hilde Kristine Iglebæk 
   Terje Arnøy 
   Eirik Sandaas 
   Kristian Ødegaard 
  
 
 Vedtak: ”Vegard Austmo og Hilde Kristine Iglebæk ble valgt inn i Landsstyret   
 til Norsk Studentunion” 
 
 
Studenttingssak 27/06 Valg til Rådet for Studenter med Funksjonshemming    
  (RFSF) 
 
Kandidater:  Kine Bakke 
  
 
 Vedtak: ”Kine Bakke ble valgt inn som representant i Rådet for Studenter med   
 Funksjonshemming ut 2006. AU fikk fullmakt til å supplere inn    
 representanter til RFSF” 
 
 
Studenttingssak 28/06 Karakterkrav fra vgs 
 Vedtak: 
”Studenttinget er bekymret over nivåsenkningen i videregående skole og den fallende gjennomføringsgraden på 
studier ved NTNU. Det er viktig at studentene som begynner på et studie vet hva studiet innebærer og krever av 
innsats, og at de har de nødvendige forkunnskaper for å gjennomføre studiet. Mye tyder på at det i dag ikke er 
god nok sammenheng mellom hva som er tilegnet av kunnskap ved fullført videregående skole og det som man 
skal ha lært når man starter på enkelte grader ved NTNU. 
 
Studenttinget mener det bør være et klart mål for NTNU å tiltrekke seg de studentene som har de rette 
forutsetningene og er mest motiverte for å gjennomføre de studiene de blir tatt opp på. Frafallet bør i størst mulig 
grad begrenses til de som endrer studieønsker og ikke til studenter med feil forventinger eller manglende 
forkunnskaper. Studenttinget mener det er på sin plass å stille krav ved opptak og underveis i studiene både til 
studentene og til utdanningsinstitusjonen. 
 
Studenttinget mener at den mest hensiktsmessige måten å gjennomføre opptak til studier er vedvitnemål fra vgs, 
med mulighet for karakterkrav i spesifikke fag. På denne måten kan en sikre større grad av samsvar mellom 
forventet kompetanse og det kandidaten faktisk kan.  
 
Studenttinget mener at fordi behovet for å sikre den nødvendige kompetansen hos studentene som blir tatt opp er 
stort, er karakterkrav i spesifikke fag en hensiktsmessig løsning. Studenttinget mener at NTNU, ved opptaket av 
nye sivilingeniørstudenter, derfor bør kunne sette et karakterkrav på karakteren 4 i matematikk.” 
 
 
 
Studenttingssak 29/06 Endring av reglement og Forretningsorden 
 
 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 10.05.2006 

 

§ 0 Definisjoner 
Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 
Kvalifisert flertall :Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for 
Absolutt Flertall :Mer enn 50% av representantene må stemme for 
Kvalifisert 2/3flertall :Mer enn 2/3 av de tilstedeværende representantene stemmer for 
Absolutt 2/3flertall :Mer enn 2/3 av representantene må stemme for 
 
STi-medlemmer :De 25 representantene som sitter rundt bordet og har stemmerett 
STi-ledelse  :Leder, Utdanningsansvarlig nestleder og Organisatorisk nestleder 

§1  Myndighet og oppgaver 

§ 1.1 Myndighet 
Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for å ivareta 
studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre.1 

§ 1.2 Oppgaver 
Studenttinget NTNU uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for studentene 
ved NTNU. 
 
Studenttinget NTNU er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer studentene 
på NTNU sin sak i disse fora. 
 
Studenttinget NTNU er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være representert. 
Studenttinget NTNU er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter. 
 

§ 2 Sammensetning  

§ 2.1  Valgkretser 
Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget NTNU, og alle valgkretser skal ha minst en representant.  
 
STi består av 25 medlemmer. I tillegg til den ene representanten alle valgkretser er sikret fordeles 
representantene ved å dividere studenttallet ved hvert fakultet på ett gitt delingstall. Deretter rundes resultatet 
opp til nærmeste heltall. Det delingstallet som brukes, er det tallet som totalt gir 25 representanter. Manntallet fra 
foregående høstsemester brukes for definere antall studenter ved hvert fakultet. 
 
Studenter som bare er registrert på Ex.phil, kan stille til valg og stemme ved det fakultetet de selv ønsker. 
 

§ 2.2 Valgmåte og valgperiode 
STis representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets. 
 
Valgperioden følger kalenderåret. 
 

§ 2.3 Utfyllende retningslinjer 
Studenttinget NTNU vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget NTNU i 
valgreglement. 
 

                                                 
1 Lov om universiteter og høyskoler (2005-08-01) § 4.1 



§ 3 Møter 

§ 3.1  Rett til å melde saker 
Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. 
 

§ 3.2 Innleveringsfrist 
Forslag til vedtak skal være levert til AU senest 8 dager før møtet saken skal behandles på. 
 

§ 3.2  Innkalling 
STis Arbeidsutvalg kaller inn til møter. 
Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av Studenttinget NTNU senest 4 
dager før møtedato. 
 

§ 3.3  Vedtaksdyktighet 
Studenttinget NTNU er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. 

§ 3.4  Stemmerett 
STis 25 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i alle saker. 
 

§ 3.5 Tale- og forslagsrett  
Alle har talerett på STis møter. 
Alle Studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på STis møter. 
 

§ 3.6 Vedtak 
Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men hvis en 
representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og avholdende.  
 

§ 3.7 Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. 
 

§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 
STi-medlemmer, STi-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere ett vedtak, eller forklare årsaken til en 
bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før 
møtet heves. 
 

§ 3.9 Møte for lukkede dører 
I utgangspunktet er det kun STis medlemmer som har møterett på lukkede møter. Leder, nestledere, 
Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke Studenttinget NTNU aktivt fjerner 
den. Studenttinget NTNU kan også innvilge andre møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for 
lukkede dører. 
 

§ 3.10 Faste Observatører 
• Studentrepresentantene i Styret 
• Studentrepresentantene i fakultetsrådene 
• En representant fra:  

o Alle Studentrådene ved fakultetene 
o Medisinsk Studentutvalg 
o Velferdstinget 



o Studentparlamentet HiST 
o Studentrådet DMMH 
o NSU 
o Alle styrer, råd og utvalg STi velger/innstiller til 

 

§ 4  Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4.1  Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  
AU utgjør STis daglige ledelse, og representerer Studenttinget NTNU mellom STis møter. AU innstiller i alle 
vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget NTNU, AUs innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan 
vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget NTNU og saker de mener det 
ikke er nødvendig å ta opp med ett fulltallig Studentting. 
 

§ 4.2  Sammensetning av arbeidsutvalget 
AU består av Leder, Utdanningsansvarlig nestleder, Organisatorisk nestleder og tre AU-medlemmer, disse tre blir 
valgt blant medlemmene av Studenttinget NTNU. 
 

§ 4.3  Arbeidsutvalgets funksjonstid 
AUs medlemmer har en funksjonstid på 1 år fra 1.1 til 31.12. AU velges på konstituerende møte. Leder fungerer 
til ny leder er valgt. 
 

§ 4.4  Stillingsinstruks 
AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i denne vedtas av 
Studenttinget NTNU. 
 

§ 4.5  Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet i STis arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 
 

§ 4.6  Observatører  
Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet. 
 

§ 5  Valg 

§ 5.1 Valgbarhet 
Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare. 
 

§ 5.2 Valgmåte 
Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av STi-medlemmene krever skriftlig votering 
benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på følgende måte: 

• 1. prioritet: 1/1 stemme 
• 2. prioritet: 1/2 stemme 
• 3. prioritet: 1/3 stemme 
• OSV 

 
Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. 
Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved akklamasjon. 
 



§ 5.3 Fordeling av tillitsverv 
Til samtlige tillitsverv som Studenttinget NTNU velger eller innstiller til, skal det hvis mulig være følgende 
fordeling mellom kjønnene: 
 

1. Innstiller/velger Studenttinget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 
2. Innstiller/velger Studenttinget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 

to. 
3. Innstiller/velger Studenttinget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 

tre. 
4. Innstiller/velger Studenttinget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har 

utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 
5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av vara-medlemmer. 

 

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget 

§ 5.4.1 Funksjonstid 
Valg av representanter til AU skjer på konstituerende møte og AU-medlemmene velges for ett kalenderår om 
gangen. 
 

§ 5.4.2 Gjennomføring av valget 
Leder, Utdanningsansvarlig nestleder og Organisatorisk nestleder velges ved separate valg, og det skal kvoteres i 
henhold til § 5.3 samlet på de tre stillingene. 
 
Det rulleres annethvert år hvilken nestleder som velges sist, og så langt det er mulig skal den posisjonen det 
velges til sist kjønnskvoteres i forhold til de to andre. 
 
De tre AU-medlemmene som velges blant STis medlemmer, velges samlet. 
 

§ 5.4.3 Nyvalg i perioden 
Dersom Leder, Utdanningsansvarlig nestleder eller Organisatorisk nestleder trekker seg eller får vedtatt mistillit 
mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at vervet ble 
ledig. 
 

§ 5.5  Stemmelikhet 
Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer. Resulterer også 
dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. Ved stemmelikhet også denne gangen 
skal det holdes nytt valg på neste møte. 
 

§ 5.6  Funksjonstid 
Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget NTNU inn i sine verv når møtet 
de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 
 

§ 6  Mistillit 

§ 6.1  Leder og Nestledere 
Studenttinget NTNU kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til leder og nestledere 
av Studenttinget NTNU. 
 

§ 6.2  Andre 
Studenttinget NTNU kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som Studenttinget har 
valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 



 

§ 6.3  Offentliggjøring og ikrafttredelse  
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. 
Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget NTNU. 
 

§ 7  Kontrollkomiteen 

§ 7.1 Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 

§ 7.2 Oppgaver 
1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, retningslinjer og 

arbeidsprogrammet til STi. 
2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt.  
3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel fra Sti, AU, 

Leder eller møteleder. 
4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en støttefunksjon for organet og 

arbeidsutvalget. 
 

§ 8  Utfyllende retningslinjer 

§ 8.1  Forretningsorden 
Studenttinget NTNU vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av Studenttingets 
møter. 
 

§ 8.2  Økonomireglement 
Studenttinget NTNU vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften. 
 

§ 8.3  Valgreglement 
Studenttinget NTNU vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til Studenttinget 
NTNU. 
 

§ 8.4 Prinsipprogrammet 
Studenttinget NTNU skal ha til enhver tid et prinsipprogram som ligger til grunn for sine saker. 

§ 8.4.1 
Studenttinget NTNU kan åpne prinsipprogrammet for endringer ved 2/3 kvalifisert flertall. Endringer 
vedtas ved simpelt flertall 
 

§ 8.5  Endring av utfyllende retningslinjer 
Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 
Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før møtet de skal 
vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med innkallingen. 
 

§ 9 Endring av reglementet 

§ 9.1  Ikrafttredelse 
Endringer i reglementet skal vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på to etterfølgende møter. Endringen trer i kraft 
etter at det andre møtet er hevet. 



 

§ 9.2  Innlevering av endringsforslag 
Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det første møte de skal behandles. 
Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med innkallingen. 

§ 10  Oppløsning 
Oppløsning av Studenttinget NTNU behandles på samme måte som reglementsendring etter § 8, med unntak av 
tidsfristen i § 8.2 som settes til 4 uker. Allmøtene ved NTNUs fakulteter skal komme med en uttalelse.  
 



UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER HØST 2006 

 
 

 
STi møte 09/2006, den 31.08.06          

 
Studenttingssak 29/06 Endring av reglement og forretningsorden 
 
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 
Helhetlig endring i reglementet ble gjort den 31.08.2006 

 

§ 0 Definisjoner 
Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 
Kvalifisert flertall :Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for 
Absolutt Flertall :Mer enn 50% av representantene må stemme for 
Kvalifisert 2/3flertall :Mer enn 2/3 av de tilstedeværende representantene stemmer for 
Absolutt 2/3flertall :Mer enn 2/3 av representantene må stemme for 
 
STi-medlemmer :De 25 representantene som sitter rundt bordet og har stemmerett 
STi-ledelse  :Leder, Utdanningsansvarlig nestleder og Organisatorisk nestleder 

§1  Myndighet og oppgaver 

§ 1.1 Myndighet 
Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for å ivareta 
studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre.1 

§ 1.2 Oppgaver 
Studenttinget NTNU uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for studentene 
ved NTNU. 
 
Studenttinget NTNU er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer studentene 
på NTNU sin sak i disse fora. 
 
Studenttinget NTNU er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være representert. 
Studenttinget NTNU er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter. 
 

§ 2 Sammensetning  

§ 2.1  Valgkretser 
Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget NTNU, og alle valgkretser skal ha minst en representant.  
 
STi består av 25 medlemmer. I tillegg til den ene representanten alle valgkretser er sikret fordeles 
representantene ved å dividere studenttallet ved hvert fakultet på ett gitt delingstall. Deretter rundes resultatet 
opp til nærmeste heltall. Det delingstallet som brukes, er det tallet som totalt gir 25 representanter. Manntallet fra 
foregående høstsemester brukes for definere antall studenter ved hvert fakultet. 

                                                 
1 Lov om universiteter og høyskoler (2005-08-01) § 4.1 



 
Studenter som bare er registrert på Ex.phil, kan stille til valg og stemme ved det fakultetet de selv ønsker. 
 

§ 2.2 Valgmåte og valgperiode 
STis representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets. 
 
Valgperioden følger kalenderåret. 
 

§ 2.3 Utfyllende retningslinjer 
Studenttinget NTNU vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget NTNU i 
valgreglement. 
 

§ 3 Møter 

§ 3.1  Rett til å melde saker 
Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. 
 

§ 3.2 Innleveringsfrist 
Forslag til vedtak skal være levert til AU senest 8 dager før møtet saken skal behandles på. 
 

§ 3.2  Innkalling 
STis Arbeidsutvalg kaller inn til møter. 
Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av Studenttinget NTNU senest 4 
dager før møtedato. 
 

§ 3.3  Vedtaksdyktighet 
Studenttinget NTNU er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. 

§ 3.4  Stemmerett 
STis 25 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i alle saker. 
 

§ 3.5 Tale- og forslagsrett  
Alle har talerett på STis møter. 
Alle Studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på STis møter. 
 

§ 3.6 Vedtak 
Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men hvis en 
representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og avholdende.  
 

§ 3.7 Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. 
 

§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 
STi-medlemmer, STi-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere ett vedtak, eller forklare årsaken til en 
bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før 
møtet heves. 
 



§ 3.9 Møte for lukkede dører 
I utgangspunktet er det kun STis medlemmer som har møterett på lukkede møter. Leder, nestledere, 
Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke Studenttinget NTNU aktivt fjerner 
den. Studenttinget NTNU kan også innvilge andre møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for 
lukkede dører. 
 

§ 3.10 Faste Observatører 
• Studentrepresentantene i Styret 
• Studentrepresentantene i fakultetsrådene 
• En representant fra:  

o Alle Studentrådene ved fakultetene 
o Medisinsk Studentutvalg 
o Velferdstinget 
o Studentparlamentet HiST 
o Studentrådet DMMH 
o NSU 
o Alle styrer, råd og utvalg STi velger/innstiller til 

 

§ 4  Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4.1  Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  
AU utgjør STis daglige ledelse, og representerer Studenttinget NTNU mellom STis møter. AU innstiller i alle 
vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget NTNU, AUs innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan 
vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget NTNU og saker de mener det 
ikke er nødvendig å ta opp med ett fulltallig Studentting. 
 

§ 4.2  Sammensetning av arbeidsutvalget 
AU består av Leder, Utdanningsansvarlig nestleder, Organisatorisk nestleder og tre AU-medlemmer, disse tre blir 
valgt blant medlemmene av Studenttinget NTNU. 
 

§ 4.3  Arbeidsutvalgets funksjonstid 
AUs medlemmer har en funksjonstid på 1 år fra 1.1 til 31.12. AU velges på konstituerende møte. Leder fungerer 
til ny leder er valgt. 
 

§ 4.4  Stillingsinstruks 
AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i denne vedtas av 
Studenttinget NTNU. 
 

§ 4.5  Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet i STis arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 
 

§ 4.6  Observatører  
Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet. 
 

§ 5  Valg 

§ 5.1 Valgbarhet 
Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare. 
 



§ 5.2 Valgmåte 
Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av STi-medlemmene krever skriftlig votering 
benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på følgende måte: 

• 1. prioritet: 1/1 stemme 
• 2. prioritet: 1/2 stemme 
• 3. prioritet: 1/3 stemme 
• OSV 

 
Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. 
Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved akklamasjon. 
 

§ 5.3 Fordeling av tillitsverv 
Til samtlige tillitsverv som Studenttinget NTNU velger eller innstiller til, skal det hvis mulig være følgende 
fordeling mellom kjønnene: 
 

1. Innstiller/velger Studenttinget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 
2. Innstiller/velger Studenttinget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 

to. 
3. Innstiller/velger Studenttinget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 

tre. 
4. Innstiller/velger Studenttinget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har 

utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 
5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av vara-medlemmer. 

 

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget 

§ 5.4.1 Funksjonstid 
Valg av representanter til AU skjer på konstituerende møte og AU-medlemmene velges for ett kalenderår om 
gangen. 
 

§ 5.4.3 Nyvalg i perioden 
Dersom Leder, Utdanningsansvarlig nestleder eller Organisatorisk nestleder trekker seg eller får vedtatt mistillit 
mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at vervet ble 
ledig. 
 

§ 5.5  Stemmelikhet 
Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer. Resulterer også 
dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. Ved stemmelikhet også denne gangen 
skal det holdes nytt valg på neste møte. 
 

§ 5.6  Funksjonstid 
Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget NTNU inn i sine verv når møtet 
de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 
 

§ 6  Mistillit 

§ 6.1  Leder og Nestledere 
Studenttinget NTNU kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til leder og nestledere 
av Studenttinget NTNU. 
 



§ 6.2  Andre 
Studenttinget NTNU kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som Studenttinget har 
valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 
 

§ 6.3  Offentliggjøring og ikrafttredelse  
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. 
Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget NTNU. 
 

§ 7  Kontrollkomiteen 

§ 7.1 Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 

§ 7.2 Oppgaver 
1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, retningslinjer og 

arbeidsprogrammet til STi. 
2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt.  
3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel fra Sti, AU, 

Leder eller møteleder. 
4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en støttefunksjon for organet og 

arbeidsutvalget. 
 

§ 8  Utfyllende retningslinjer 

§ 8.1  Forretningsorden 
Studenttinget NTNU vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av Studenttingets 
møter. 
 

§ 8.2  Økonomireglement 
Studenttinget NTNU vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften. 
 

§ 8.3  Valgreglement 
Studenttinget NTNU vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til Studenttinget 
NTNU. 
 

§ 8.4 Prinsipprogrammet 
Studenttinget NTNU skal ha til enhver tid et prinsipprogram som ligger til grunn for sine saker. 

§ 8.4.1 
Studenttinget NTNU kan åpne prinsipprogrammet for endringer ved 2/3 kvalifisert flertall. Endringer 
vedtas ved simpelt flertall 
 

§ 8.5  Endring av utfyllende retningslinjer 
Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 
Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før møtet de skal 
vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med innkallingen. 
 



§ 9 Endring av reglementet 

§ 9.1  Ikrafttredelse 
Endringer i reglementet skal vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på to etterfølgende møter. Endringen trer i kraft 
etter at det andre møtet er hevet. 
 

§ 9.2  Innlevering av endringsforslag 
Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det første møte de skal behandles. 
Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med innkallingen. 

§ 10  Oppløsning 
Oppløsning av Studenttinget NTNU behandles på samme måte som reglementsendring etter § 8, med unntak av 
tidsfristen i § 8.2 som settes til 4 uker. Allmøtene ved NTNUs fakulteter skal komme med en uttalelse.  
 
 
Studenttingssak 32/06 Endring av Studenttinget NTNUs valgreglement 
 
 Vedtak:  

Valgreglement 
for 

 S t u d e n t t i n g e t  N T N U  
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU 25.10.96 
Siste endringer i valgreglementet ble gjort 31.08.2006 

 
§ 1 Reglementets virkeområde 
Dette reglement gjelder ved valg til Studenttinget NTNU. 
Reglementet er underlagt ”Reglementet for Studenttinget NTNU.” 
 
§ 2 Valgstyret 
Det skal opprettes ett eksternt valgstyre som skal administrere valget og forberedelsene til dette. Medlemmer av 
valgstyret kan ikke stille til valg til STi. 
 
§ 3 Dato for avholdelse av valg 
Valg til STi avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og senest 15.11. Valg til STi avholdes samtidig som 
valg av studentrepresentanter til Kollegiet, så sant dette er mulig. 
 
§ 4 Stemmerett 
Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets de er registrert. Den enkelte 
student kan kun ha stemmerett ved én valgkrets. 
 
Studentene må selv kontrollere manntallet for å finne ut hvilken valgkrets de tilhører. 
 
Doktorgradsstudenter som ikke har stemmerett som tilsatt (jfr. Valgreglement for Norges teknisk- 
naturvitenskapelige universitet, §8) har stemmerett til STi. 
 
§ 5 Innmelding av kandidater 
Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til Valgstyret senest 10 dager før valget. 
 
Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke reserverer seg mot dette. Kandidater 
som bare melder seg som varakandidater vil ikke føres opp som ordinære kandidater. 
 
§ 6 Plikt til å fungere i verv 
Student som tar i mot valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han 
eller hun er valgbar. STi´s arbeidsutvalg kan etter søknad frita den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet 
eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i vervet. 
 
§ 7 Varamedlemmer 
Ved valg til STi velges 3 varamedlemmer mer enn det ordinære antallet medlemmer fra hver valgkrets. 



Varamedlemmene velges ved egen stemmeseddel. 
Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge. 
 
 
§ 8 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. 
 
§ 9 Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett 
Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. Slik stemmeseddel skal 
ikke legges i valgurnen, men i en særskilt lukket konvolutt påført navn og adresse for velgeren. Stemmeseddelen 
skal oppbevares på betryggende måte med tanke på eventuell klage. 
 
§ 10 Klage 
Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må være fremsatt 
skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet av valget er gjort kjent. 
 
Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor dette er tilstrekkelig til å 
rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjør kan påklages etter reglene i foregående ledd. 
 
Mener Valgstyret at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg 
rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.  
 
Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved det ugyldige valg som lovlig valgt. 
 
Valgstyrets avgjørelser i ankesaker skal foreligge skriftlig. Avgjørelsen kan ankes til universitetets klagenemd. 
 
 
 
 
Studenttingssak 31/06 Endring av Studenttinget NTNUs forretningsorden 
 
 
 
 Votering over helheten med endringer: Enstemmig vedtatt 
 
 
 Vedtak:  

Forretningsorden 
for 

Studenttinget NTNU 
 

Denne forretningsorden ble vedtatt på STi-møte 03.02.97. 
Siste endringer i forretningsorden ble gjort 31.08.2006 

 

§ 1  Innledning 
Studenttinget NTNU (STi) kan fravike denne forretningsorden med simpelt flertall. 

§ 2 Gjennomføring av møte 

§ 2.1 Formalia 
Møteledelse  :Studenttinget NTNU velger møteleder før dagsorden vedtas 
Dagsorden: Dagsorden vedtas som første sak 
 
Faste punkter på dagsorden 

• Referat fra møter i Studenttinget NTNU og AU 
• Referat fra AU-medlemmene 



• Referat fra studentrepresentantene i Styret 
• Referat fra fakultetene 
• Referat fra Studentrådene og Medisinsk Studentutvalg 
• Referat fra Velferdstinget 
• Referat fra Studentparlamentet HiST, Studentrådet DMMH og NSU 
• Referat fra styrer, råd og utvalg STi velger/innstiller til 
• Eventuelt 
• Kritikk av møtet 

§ 2.2 Debatten 
1. Forslagsrett kan innvilges med simpelt flertall. 
2. Under debatten kan møteleder begrense taletiden. Taletiden kan ikke 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.  

3. 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. 

4. Forslag og endringsforslag skal fremsettes skriftlig og leveres møteleder.  
5. Saksopplysninger og innlegg til forretningsorden, dagsorden og voteringsorden gis 1 minutts taletid, det 

åpnes for en kort replikkveksling etter innlegg til forretningsorden, dagsorden og voteringsorden. 
Deretter fortsetter en på talelisten. 

6. Ved forslag om å gå til votering skal eventuelle vedtaksforslag leses opp før en stemmer over forslaget 
om å gå til votering.  

7. Ved forslag om å gå til utsette en sak skal eventuelle vedtaksforslag leses opp før en stemmer over 
forslaget om å utsette saken.  

8. For å begrense lengden på Studenttinget NTNUs møter påbegynnes ingen vedtakssaker etter 23.00. 
Gjenværende punkter på dagsordenen utsettes. 

§ 2.3 Votering 
1. Voteringsorden fastsettes av møteleder, med følgende retningslinjer lagt til grunn: 
2. Det mest ytterliggående forslaget settes opp mot de resterende. 
3. Forslag som ikke lenger er relevante som en konsekvens av voteringen faller automatisk bort. 
4. Strykningsforslag behandles generelt før endringsforslag som behandles før tilleggsforslag. 

 
 
 
Studenttingssak 33/06 Utveksling ved NTNU       
 
 
 Vedtak:  
”Studenttinget NTNU anerkjenner viktigheten av økt satsning på internasjonalisering, og mener det er 
avgjørende  
at NTNU legger til rette for at alle studenter skal ha reell mulighet til å dra på utveksling.  
 
Studenttinget NTNU mener følgende punkter bør kjennetegne internasjonaliseringarbeidet ved NTNU: 
 

• Ved veiledning av studenter skal det være fokus på det faglige utbyttet ved utenlandsoppholdet. 
• Primærrådgivning om valg av institusjon og emner i utlandet bør ligge på institutt/studieprogramnivå 

mens sekundærrådgivning om søknadsprosess og formaliteter hos Internasjonal seksjon. 
• Alle faglærere må oppfordres til å informere studentene om hva de forsker på, hvem de samarbeider 

med i utlandet og hvor de er flinke på nettopp dette fagområdet internasjonalt. 
• Det bør være en kontaktperson ved Internasjonal seksjon for hvert institutt/studieprogram med ansvar 

for formaliteter rundt avtalene og ansvar for å registrere disse i et sentralt, offentlig register. 
• Det må utarbeides gode avtaler med lite byråkrati som har rot i samarbeid på insituttnivå. 
• Det bør opprettes av flere joint degrees sammen med anerkjente institusjoner.” 
• Det bør på hvert studieprogram tilbys et knippe fats utvekslingsavtaler til studentene, slik at de letter 

kan velge ferdige pakker fra universitetene man vet holder god kvalitet.” 
• Studenttinget ber om en særskilt evaluering av utvekslingstilbudet ved NTNU”. 
 



Studenttingssak 34/06 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
Kandidater: Gunn Irja Wålberg 
  Thomas F. Gaarder 
  
 
 
 Vedtak: ”Gunn Irja Wålberg og Thomas F. Gaarder 

ble innstilt som representanter til Velferdstinget ved akklamasjon” 
 

 
 
 Vedtak:  
 
 
Studenttingssak 35/06 Valg til Valgstyret  
  
 Vedtak:  
 
Kandidater til medlemmer:  Trond Sørgjerd 
    Helmut Herzberg 
    Pål Tore Vedeld 
 
Vedtak: ”Pål Tore Vedeld og Trond Sørgjerd ble valgt til representanter i Valgstyret” 
 
 
 
Studenttingssak 36/06 Valg til Valgkomiteen  
 
 Kandidater:  Ingrid Ødegard 
   Asle Opsahl 
   Vegard Austmo 
  
 
Vedtak: ”Ingrid Ødegaard, Vegard Austmo og Asle Opsahl  

ble innstilt som representanter til Valgkomiteen ved akklamasjon” 
 
  
Studenttingssak 37/06 Valg til vara til Landsstyret  
 
Kandidater:  Bjørg Eva Aaslid 
 

 
Vedtak: ”Bjørg Eva Aaslid ble valgt som førstevararepresentant til Landsstyret NSU ved akklamasjon:”  

 
 
 
Studenttingssak 30/06 Strategidokument NTNU   

 
             
 
  

STi møte 10/2006, den 28/09.06             
 
 
Studenttingssak 41/06 Valg til NTNUs miljøutvalg 
Kandidater: Thorbjørn Kveim 

Ingrid Rushfeldt Krüger 
Alasdair McLellan 
Silje Eik Kalve 

 



 
Vedtak:  ”Ingrid Rushfeldt Krüger ble oppnevnt som representant til    

 Miljøutvalget” 
 
 
 
Studenttingssak 42/06 Valg til vararepresentant til Styret i Stiftelsen ISFiT 
Kandidater: Eirik Sandaas 
  Una M. Halvorsen 
 
 
 Vedtak: ”Una Myklebust Halvorsen ble oppnevnt som vararepresentant til Styret   
 i Stiftelsen ISFiT” 
 
 
 
Studenttingssak 39/06 Godkjenning av AU-oppnevning til Utdanningsutvalget og   
  Forskningsutvalget 
 
 Vedtak:  

• Studenttinget stiller seg bak Arbeidsutvalgets oppnevning av Nicolas Elvemo som studentrepresentant i 
Det sentrale Utdanningsutvalget høsten 2006. 

• Studenttinget stiller seg bak Arbeidsutvalgets oppnevning av Marit Schou Hauger som 
studentrepresentant i Det sentrale Forskningsutvalget for 2006. 

• Dersom en i fremtiden trenger å oppnevne nye personer til Utdanningsutvalget, skal STi konsulteres 
 
 
Studenttingssak 38/06 NTNUs evaluering av Kvalitetsreformen     
 
 Vedtak:  
”Studenttinget etterlyser en evaluering av Kvalitetsreformen på NTNU. 
 
 
Studenttingssak 40/06 Evalueringsrapport om Velferdstinget – prosessen videre 
 
Vedtak: ” Studenttinget tar rapporten om Velferdstinget til etterretning. 
 
 
             
 

STi møte 11/2006, den 18.10.06 
 
 
Studenttingssak 43/06 Undervisningskompetanse ved NTNU 
 
Vedtak:  ” Studenttinget NTNU mener at utdanningen som tilbys på et universitet skal være 
forskningsbasert. 
 
Studenttinget NTNU  

• slår fast at det fortsatt må være et krav at faste vitenskapelige ansatte både forsker og underviser 
• mener en ordning med økonomiske insentiver for høy utdanningskvalitet må på plass for å øke fokus på 

kvalitet kontra kvantitet 
• mener det skal legges langt større vekt på pedagogiske evner i ansettelsen av vitenskapelig ansatte, og at 

NTNU skal ha en mer aktiv arbeidsgiverpolitikk når det gjelder oppfølging av de pedagogiske og faglige 
kvalitetene hos sine ansatte. 

• tror ikke økt bruk av rene undervisningsstillinger er et steg i riktig retning for å høyne 
undervisningskvaliteten på NTNU.  

• vil kun åpne for innhenting av særskilt undervisningskompetanse for å bedre undervisningskvaliteten i 
emner der relasjonen til nyere forskning er liten. Dette vil først og fremst gjelde for basisemner.” 

 



 
 

             
 
 

Studenttingsmøte 12/2006, den 09.11.06 
 
 
Studenttingssak 45/06 Valg av faste representanter til Velferdstinget 
 Kandidater: Pål Ivar Brekke 
   Thomas F. Gaarder 
   Ingjerd Lindeland 
   Rune Gilberg Jensen 
   Gunn Irja Wålberg 
   Sebastian Eidem 
   Runar Andersen 
 
 

Vedtak:  Følgende representanter ble valgt inn til Velferdstinget: 
  Ingjerd Lindeland  9,43 stemmer 
  Gunn Irja Wålberg  7,71 stemmer 
  Pål Ivar Brekke   7,34 stemmer 
  Thomas F. Gaarder  6,04 stemmer 
  Sebastian Eidem  4,89 stemmer 
  Runar Andersen  3,66 stemmer 
  Rune Gilberg Jensen  2,75 stemmer 
 

 
Studenttingssak 46/06 Valg til Fadderutvalget 
 

Vedtak:  ”Marit Flinder Johannessen ble valgt inn som leder av Fadderutvalget   
  2007 ved akklamasjon.” 

 
 
  

Vedtak:  ”Knut Erik Fotland ble valgt inn som nestleder av Fadderutvalget   
  2007 ved akklamasjon.” 

 
 
Studenttingssak 48/06 Oppnevning til Forvaltningsorganet for Lærerutdanningen 
 Kandidater fast:  Yngvil Holt 
    Anne-Cecilie Haugstvedt 
    James Arnfinsen 
 
 
 Vedtak:  ”Anne-Cecilie Haugstved ble valgt inn som fast representant til FUL for  
  2007.” 
 
 Varakandidater: Yngvil Holt 
 
 Vedtak:  ”Yngvil Holt ble valgt inn som møtende vararepresentant til FUL for   
  2007 ved akklamasjon” 
 
 Vedtak:  ”AU fikk fullmakt til å supplere FUL” 
 
 
Studenttingssak 51/06 Oppnevning til ulike råd, verv og utvalg 
 Kandidater:   Terje Arnøy 
 Varakandidater: Ingrid Sand 
 



  Vedtak:  ”Terje Arnøy ble valgt inn som fast representant til    
   Vitenskapsteoretisk Forum for perioden 2007, og Ingrid Sand   
   ble valgt inn som vararepresentant for perioden 2007. Begge    
  representantene ble valgt inn ved akklamasjon.” 
 
 Kandidater:   Eirik Sandaas 
 
  Vedtak:  ”Eirik Sandaas ble valgt inn som representant til    
   Forsknings- og undervisningsfondet for perioden 2007 ved    
  akklamasjon.”  
 
 
 Kandidater:   Ingjerd Lindeland 
    Axel Sandaas 
 
  Vedtak:  ”Ingjerd Lindeland og Axel Sandaas ble valgt inn i    
   Redaksjonsrådet for Universitetsavisa for perioden 2007 ved    
  akklamasjon.” 
 
 Kandidater:   Arild Skjæveland Vivås 
 Varakandidat:  Trond Aurmo 
 
 
  Vedtak:  ”Arild Skjæveland Vivås ble valgt inn som fast representant til  
    Museumsrådet (arkeologi) for perioden 2007, Trond Aurmo   
   ble valgt inn som vararepresentant for perioden 2007. Begge    
  representantene ble valgt inn ved akklamasjon.” 
 
 
 Kandidater:   Kirsti Stengrundet 
    Maria Wike Olsen   
     
 
  Vedtak:  ”Kirsti Stensgrundet ble valgt inn som fast representant til   
   Museumsrådet (naturhistorie) for perioden 2007 og Maria Wike   
  Olsen ble valgt inn som vararepresentant for perioden 2007.” 
 
 
 Kandidater:   Torun Hegre 
    Bjørnar Tøndel 
    Tor Toftøy 
    Terje Arnøy 
 
  Vedtak:  ”Torun Hegre, Bjørnar Tøndel, Tor Toftøy og Terje Arnøy ble  
    valgt inn som faste representanter til RFSF for perioden 2007  
    ved akklamasjon.” 
 
 Varakandidater: Eirik Sandaas 
    Axel Sandaas 
    Morten Kongsgaard 
    Gunn Irja Wålberg 
 
 

 
Vedtak:  ” Følgende representanter ble valgt inn som vara for RFSF for perioden 2007: 
 1 vara:  Gunn Irja Wålberg  
 2 vara:  Morten Kongsgaard  
 3 vara:  Axel Sandaas  
 4 vara:  Eirik Sandaas” 

 



 
 Kandidater:   Axel Sandaas 
 Varakandidater: Terje Arnøy 
 
 

Vedtak:  ”Axel Sandaas ble valgt inn som fast representant til Styret i Stiftelsen Lucas 
for perioden 2007 og Terje  Arnøy ble valgt inn som vararepresentant 
for perioden 2007. Begge representantene ble valgt ved akklamasjon.” 

 
 
 
Studenttingssak 45/06 Valg av vararepresentanter til Velferdstinget 
 Varakandidater: Anne-Cecilie Haugstved 
    Terje Arnøy 
    Tor Toftøy 
    Martin Aspebakken Sværen 
    Øyvind Aass 
    Marius L. Aasprong 
    Una M. Halvorsen 
    Morten Kongsgaard 
 
 

Vedtak:  Følgende representanter ble valgt inn som vara til Velferdstinget: 
 

   1. vara   Anne-Cecilie Haugstved  
   2. vara  Una Myklebust Halvorsen  
   3. vara   Tor Toftøy    
   4. vara   Øyvind Aass    
   5. vara   Martin Aspebakken Sværen  

6. vara   Terje Arnøy    
7. vara   Marius L. Aasprong   

   8. vara   Morten Kongsgaard   
  
Studenttingssak 49/06 Oppnevning til Læringsmiljøutvalget 
 Kandidater: Axel Sandaas 
   Martin Aspebakken Sværen 
   Morten Kongsgaard 
   Bodil Andersen 
   Ida B. Gundersen 
 
 

Vedtak:  ”Ida B. Gundersen, Bodil Andersen og Martin Aspebakken Sværen ble valgt inn som 
representanter til LMU for perioden 2007.” 

 
 Varakandidater: Axel Sandaas 
    Morten Kongsgaard 
    Ingjerd Lindeland 

Vedtak: ”Følgende representanter ble valgt inn som vara til Læringsmiløutvalget for 
perioden 2007: 

     
 
Studenttingssak 50/06 Oppnevning til Den Sentrale Klagenemnd 
 Kandidater: Eirik Sandaas 
   Bjørnar Tøndel 
   Bodil Andersen 
   Gabriel Bouvier 
 
 

Vedtak: ”Bodil Andersen ble valg inn som fast representant til Den Sentrale 
Klagenemnd for perioden 2007” 



 
Varakandidater: Vegard Austmo 
   Bjørnar Tøndel 
   Eirik Sandaas 
 
  
 

Vedtak: ”Vegard Austmo ble valgt inn som vara representant til Den Sentrale 
Klagenemnd for perioden 2007” 

 
 
Studenttingssak 47/06 Valg til Valgstyret 

Vedtak: ”Saken ble utsatt” 
 
             
 

STi møte 13/2006, den 22.11.06 
 
Studenttingssak 55/06 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 
 Kandidater: Asbjørn Hammervik Flie 
   Terje Arnøy 
   Trond Blesvik 
   Birgit Segtnan 
   Lars Gunnar Tellnes 
   Marit Størseth 
   Kine Bakke 
 
 

Vedtak:  ”Birgit Segtnan, Trond Blesvik, Asbjørn Flie og Kine Bakke ble supplert inn til 
Velferdstinget.” 

   
   

 
Studenttingssak 52/06 Oppnevning til Forvaltningsutvalget for      
  sivilingeniørutdanningen 
 Kandidater: Edina Christin Ringdal 
 
 

Vedtak:  ”Edina Christin Ringdal ble valgt inn til Forvaltningsutvalget for   
  sivilingeniørutdanningen for 2007 ved akklamasjon.” 

 
 
 
Studenttingssak 53/06 Eksperter i Team 
 
 Vedtak:   
• ”Studenttinget støtter intensjonen med Eksperter i Team, men mener fellesemnet har et klart 

forbedringspotensial. 
• Det bør settes høyere krav til det faglige nivået på prosjektet, oppgavene må kreve anvendelse av kunnskap 

på masternivå av alle gruppedeltakerne. 
• Oppgavene bør være faktiske og konkrete problemstillinger som krever anvendelse av flere fagfelt og det 

faglige arbeidet bør kobles opp mot de relevante fagmiljøene.  
• En forutsetning for forståelse av gruppeprosesser er kunnskap om prosessteori. Undervisning, både gjennom 

forelesninger og ved tilrettelegging i gruppearbeider, må foretas av kvalifisert opplæringspersonell. 
• Vurderingsmåten bør bli bestått/ikke bestått og følges av en tilbakemelding på gruppas arbeid. 
• Tilbakemeldinger fra både eksterne og interne aktører tyder på at intensjonen bak Eksperter i Team, om å 

trene studentene i samarbeid på tvers av fag og personligheter, fremdeles er relevant kompetanse for alle 
studentene på NTNU. Emnet bør derfor være obligatorisk for alle. 



• Eksperter i Team kan bli et konkurransefortrinn for NTNU-studentene, men dette krever at kvaliteten på 
emnet er fremragende. 

• Studenttinget mener at et eget styre for Eksperter i Team bør opprettes. Da Utdanningsutvalget ikke klarer å 
følge opp og utvikle faget i den retning intensjonen i Styret’s vedtak gir. 

• Eksperter i Team må få en klarere styring og emnets styre må føre en klarere og mer tydelig personalpolitikk 
• Studenttinget gir en tidsfrist for disse forandringene. Eksperter i Team skal evalueres igjen i 2010. Dersom 

faget da ikke er godt ønsker Studenttinget å gjøre det valgbart.” 
 
 
 
Studenttingssak 55/06 Supplering av vara til Velferdstinget 
 Varakandidater:  Lars Gunnar Tellnes 
    Trond Sørgjerd 
    Bjørnar Tøndel 
    Ingrid Oline Ødegaard 
    Harris Utne 
    Axel Sandaas  
 
  Vedtak:   

8 vara:  Lars Gunnar Tellnes    
9.vara:  Ingrid Oline Ødegaard   
10.vara:  Harris Utne     
11 vara:  Trond Sørgjerd    
12 vara:  Bjørnar Tøndel    
13 vara:  Axel Sandaas     

 
 
 
Studenttingssak 54/06 Høring fra KD om nytt regelverk for opptak til høyere    
  utdanning 
 

Vedtak:   
Nedenfor er momentene i forslaget til nytt regelverk for opptak til høyere utdanning som Studenttinget ønsker å 
kommentere. 
 
 
Kapittel 2: Generell studiekompetanse 
 
Departementet ber om innspill på det som er omtalt som 23/5-regelen. Studenttinget er kritisk til en svekkelse av 
kravene til generell studiekompetanse, da nivået i dag allerede ligger på et minimum for hva som er nødvendig 
grunnlag for å gjennomføre en universitetsutdannelse. Ut ifra de to alternativene støtter vi derfor dagens ordning. 
 
 
Kapittel 4: Spesielle opptakskrav 
 
Departementet har åpnet for at NTNU fra opptaket 2007 skal kunne stille krav om karakteren 4 i matematikk til 
opptak til sivilingeniør- (teknologi) og arkitektutdanningen og spør samtidig om dette er en ordning som bør 
innføres som et generelt krav for slike studier. Studenttinget hadde kravet om 4 i matematikk til 
sivilingeniørstudiene ved NTNU oppe som sak 11. mai 2006. Etter grundig vurdering og inkludering av 
studentene på fakultetene vedtok Studenttinget å støtte et slikt krav: 
 
”Studenttinget mener at fordi behovet for å sikre den nødvendige kompetansen hos studentene som blir tatt opp 
er stort, er karakterkrav i spesifikke fag en hensiktsmessig løsning. Studenttinget mener at NTNU, ved opptaket 
av nye sivilingeniørstudenter, derfor bør kunne sette et karakterkrav på karakteren 4 i matematikk.” 
 
Det er også foreslått å innføre samme krav til arkitektutdanningen. Selv om kravet til matematikk og fysikk ved 
opptak er det samme for arkitektutdanningen og teknologistudiene i dag, er studiekulturen forskjellige og det 
stilles andre krav til de som går på arkitekt enn de som går på teknologistudiet. Sammenhengen mellom krav til 
kunnskaper i matematikk og evnen til å gjennomføre studiet er derfor ikke det samme. Studenttinget stiller seg 
derfor ikke bak kravet om karakteren 4 i matematikk til arkitektutdanningen. 



 
Departementet foreslår å harmonisere karakterkravene i norsk og matematikk som gjelder for 
allmennlærerutdanningen i dag til også å gjelde 5-årig integrert lærerutdanning. Studenttinget er positive til dette 
forslaget. 
 
 
Kapittel 7: Rangering av kvalifiserte søkere ved opptak 
 
 
§ 7-2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote 
 
Det er foreslått å øke kvoten for førstegangsvitnemål til 50 % for alle studier i fremtiden. En 50/50-deling gjør at 
en både ivaretar at det er plasser tilgjengelig for de som er unge og kommer rett fra videregående og at det er 
plasser for de som ikke begynner direkte fra videregående. Dette vil også kunne være et virkemiddel for å 
oppfordre elevene til å starte rett på høyere utdannelse. En effekt av dette kan være at flere starter uten å gjøre et 
bevisst karrierevalg, og derfor bruker lengre tid på studiet grunnet frafall eller bytte av studie. Studenttinget har 
få innvendinger mot denne endringen, såfremt man legger vekt på å bedre kvaliteten på veiledningstjenesten i 
grunn- og videregående skole.  
 
§ 7-3 Spesielle kvoter 
 
Det spørres spesielt om synspunkter for kvotebestemmelser for de som kommer inn på ingeniørutdanningene fra 
forkurs. På generelt grunnlag er det positivt at de som ikke har de formelle kravene fra videregående skole har 
gode muligheter til å ta de fagene som mangler for så å begynne på en ingeniørgrad. Dette vil kunne være 
positivt for rekrutteringen til disse utdanningene. 
 
§ 7-8 Tilleggspoeng for realfag 
 
Studenttinget synes det er positivt at ordningen med realfag videreføres og har forståelse for at antall poeng 
reduseres noe som følge av at fordypningspoengene tas bort. 
 
Studenttinget ønsker også å understreke at de som tar utenlandske utdanninger med fordypning i realfag, for 
eksempel International Baccalaureat eller fransk videregående skole, ikke skal komme dårligere ut enn de som 
oppnår tilsvarende kompetanse ved norsk videregående skole. Studenttinget ønsker at en skal se nærmere på 
ordningen slik den er foreslått, det er for eksempel vanskelig å se hvorfor full realfagsfordypning fra fransk 
videregående skole skal telle mindre enn fordypning i realfag fra norsk skole. 
 
§ 7-11 Tilleggspoeng for høyere utdanning, ett år på folkehøyskole, siviltjeneste eller militær 
førstegangstjeneste 
 
Departementet mener det ikke lenger er behov for et eget regelverk for opptak til medisin, men i stedet gi søkere 
alderspoeng som til andre studier. Dette vil gjøre regelverket enklere, men tar bort insentivene for å studere eller 
opparbeide seg relevant arbeidserfaring. Dette vil være en uønsket effekt og Studenttinget er derfor negativ til 
forslaget til endring. 
 
Departementet foreslår å beholde ordningen med tilleggspoeng for militær førstegangstjeneste og siviltjeneste, 
noe Studenttinget stiller seg bak. 
 
Når det gjelder ordningen med tilleggspoeng for folkehøyskole er en derimot kritisk. Det er stor forskjell mellom 
de ulike skolene, og det stilles tvil ved om relevansen av deres fagtilbud er slik at denne poengtildelingen kan 
kalles rettferdig. 
 
Noe som i dag ikke er en del av regelverket og som ikke er foreslått tatt inn, er tilleggspoeng for utveksling på 
videregående skole. Den erfaringen disse elevene tar med seg kulturelt, språklig og faglig er noe som det norske 
skolevesenet og det norske samfunnet burde verdsette. Ett år i utlandet gir også automatisk dispensasjon til å 
bruke fire og ikke tre år på videregående skole på lik linje som verneplikt og folkehøyskole (jamfør § 7-2). 
Dersom det gis tilleggspoeng for folkehøyskole må det også gis for utveksling. 
 
Opptaksprøver 
 



Studenttinget har diskutert det å ha opptaksprøver som en del av opptaket fra videregående skole til høyere 
utdanning, utover de studiene som har denne ordningen i dag (musikk, arkitekt). Studenttinget stiller seg positive 
til bruk av alternative opptaksordninger (eks. opptaksprøver), der opptak på bakgrunn av karakterer har 
problemer med å skille ut de mest egnede søkerne. I tillegg til alternative opptaksordninger må det minimum 
kreves generell studiekompetanse.” 
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