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Studenttingsmøte 07/2010 Dato: 01.09.10 

 

 

Studenttingssak 29/10 Revisjon av Arbeidsprogrammet 2010 

 

Vedtak: Arbeidsprogram for Studenttinget 2010 
Studenttinget NTNUs Arbeidsprogram inneholder de politiske prioriteringer 

som Studenttinget skal jobbe for i løpet av 2010. Arbeidsprogrammet revideres 

etter et halvt år. 

 

Utdanning 

Studenttinget skal gjennom sin tilstedeværelse i Utdanningsutvalget, 

Dekanmøtet, og ved å bruke det lokale studentdemokratiet sette studentenes 

synspunkter i sentrum for NTNUs utdanningspolitikk. Studenttinget skal 

arbeide for å sikre god kvalitet i utdanningen, og at undervisningen er god. 

 

 Studenttinget skal jobbe for en evaluering av Eksperter i Team i 2010.  

 Studenttinget skal vurdere perspektivemnene på NTNU, spesielt 

avveiningen av emnets omfang, størrelse og nytteverdi. 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU fortsetter å ta i bruk nye, tilrettelagte 

og supplerende undervisningsmetoder i sin undervisning. Dette kan være 

løsninger som podcast, videoforelesning og andre teknologiske løsninger 

som øker tilgjengeligheten og læringsutbyttet. 

 Studenttinget skal arbeide for å heve kvaliteten på bachelorgraden som 

selvstendig grad. 

 Studenttinget skal jobbe for at kvaliteten og rettsikkerheten rundt 

vurderinger er god. 

 Studenttinget skal følge opp den kommende studentveksten, og sørge for at 

det ikke undergraver kvaliteten på utdanningene på NTNU. 

Læringsmiljø og rammevilkår 

Studenttinget skal jobbe for at NTNU bedrer studentenes læringsmiljø og at 

man selv er med på å påvirke sine fysiske arbeidsrammer. Læringsmiljøet på 

NTNU er de samlede fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold som 

tilrettelegger for den enkeltes studiesituasjon. Studenttinget skal være aktivt 

deltagende med å definere godt læringsmiljø ved NTNU. 

 

 Studenttinget skal gjennom studentrepresentantene i Læringsmiljøutvalget 

sikre at utvalget tar et større ansvar for det fysiske læringsmiljøet ved 

NTNU i samarbeid med studentrådene og HMS-avdelingen 



 Studenttinget skal se på mulighetene for å opprette en rapporteringsvei for 

læringsmiljøforhold slik at studentene selv kan rapportere på en effektiv 

måte. 

 Studenttinget skal følge opp arbeidet med læringsmiljøundersøkelsen ved å 

sikre gode analyser for å kartlegge pressområder, og være en pådriver for 

iverksettelse av gode tiltak på disse områdene. 

 Studenttinget skal arbeide for økt fokus på studieveiledning på alle nivå. 

 Studenttinget skal sørge for at studenttillitsvalgte blir inkludert i HMS-

runder og prosesser som angår læringsmiljø på fakultets- og instituttmiljø 

ved å belyse dette i riktige fora. Studenttinget skal ha ansvar for opplæring 

av studentrepresentanter i HMS-utvalg på NTNU. 

NTNU-prosesser 

Studenttinget skal være med på å sette studentenes preg i den daglige 

driftingen av NTNU, og sikre at en er med på å forme universitetets posisjon 

og framtid. 

 

 Studenttinget skal være en aktiv premissleverandør i NTNUs 

budsjettprosess, på bakgrunn av konkrete budsjettprioriteringer vedtatt i 

Studenttinget. 

 Studenttinget skal bidra til å utarbeide gode medvirkningsprosesser på 

NTNU, slik at studentene har reell påvirkningskraft på alle nivåer. 

 Studenttinget skal sørge for at studenttillitsvalgte blir inkludert i 

kvalitetssikringen av emner og studieprogram, ved å belyse viktigheten av 

dette i relevante fora. 

Likestilling og tilgjengelighet 

Studenttinget skal arbeide for at alle NTNUs studenter opplever en god 

studietilværelse, og at universitetets fasiliteter er universelt utformet. Dette 

gjøres blant gjennom god dialog med aktuelle interessegrupper og 

organisasjoner. 

 

 Studenttinget skal sikre at den nye diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven følges opp av NTNU. 

 Studenttinget skal jobbe for økt likestilling i akademia, både på NTNU og 

nasjonalt, og at dette skal omhandle mer enn likestilling mellom kjønn. 

 Studenttinget skal se på ordningen med kjønnspoeng, og vurdere effekt og 

nødvendighet av dette. 

 Studenttinget skal arbeide for at all digital informasjon og læringsverktøy 

skal være universelt utformet. 

 Studenttinget skal sikre at prinsippene for universell utforming skal ligge 

til grunn ved alle nybygg og restaureringer på NTNU. 

Studentfrivillighet 



Studenttinget skal sette fokus på frivillighetskulturen ved NTNU og jobbe for 

at studenter som er frivillig engasjerte skal kunne ta del i organisasjonskulturen 

uten at dette påvirker studiene negativt.  

 

 For å sikre studentenes mulighet til å engasjere seg ved siden av studiene, 

vil Studenttinget arbeide for at NTNU skal legge til rette for 

studentfrivillighet i sine studieprogram.. 

 Studenttinget skal arbeide for å sikre fortsatt støtte til frivillighetskulturen i 

Trondheim 

 Fleksible ordninger når det kommer til obligatorisk undervisning og 

aktivitet, slik at dette lettere kan kombineres med studentfrivillig arbeid. 

 Studenttinget skal jobbe for at Samfundet får realisert sitt nybygg på 

Fengselstomta. 

Internasjonalisering 

Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og 

forutsetninger  for et godt studieopphold som enhver annen student. 

Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal ha et fleksibelt og bredt tilbud av 

avtaler for norske studenter som ønsker å dra til utlandet.  

 

 Studenttinget skal følge opp arbeidet rundt studieadministrative prosesser 

(SAP). 

 Studenttinget skal oppfordre NTNU til å arbeide med og utvide sine 

internasjonale samarbeidsavtaler. 

 Studenttinget skal sikre at NTNU har god faglig oppfølging av norske 

studenter som er utenlands i studiet. 

 Studenttinget skal jobbe for at alle internasjonale studenter skal få tilbud 

om minst ett språkkurs fra NTNU, og at internasjonale studenter gjennom 

kurs får grunnleggende forståelse av norsk kultur. 

 Studenttinget skal arbeide for at NTNU skal ta et større ansvar for 

boligsituasjonen til internasjonale studenter. 

 Studenttinget skal jobbe for at hvert institutt skal utarbeide ferdige 

fagplaner til studenter som ønsker å ta studier i utlandet. 

Forskning 

Studenttinget skal gjennom sin tilstedeværelse i forskningsutvalget, 

Dekanmøtet og ved å bruke det lokale studentdemokratiet sette studentenes 

synspunkter i sentrum for NTNUs forskningspolitikk.  

 

 Studenttinget skal jobbe for et mer helhetlig syn på rekruttering til 

akademiske stillinger, blant annet også ved å begynne tidlig i en students 

utdanningsløp. 

 Studenttinget skal arbeide for mer og bedre tilpasset studentaktiv 

forskning. 



 Studenttinget skal delta i debatten omkring forskningsformidling og 

popularisering av vitenskap. 

 Studenttinget skal arbeide for at økt fokus på forskning ikke skal gå på 

bekostning på utdanningskvalitet. 

Nasjonalt og regionalt 

Det vil i 2010 være stort fokus på nasjonalt politisk og organisatorisk arbeid, 

særlig ved opprettelsen av Norsk Studentorganisasjon (NSO). 

 

 Studenttinget skal aktivt arbeide med opprettelsen av 

studentorganisasjonen NSO.  

 Studenttinget skal tilstrebe god representasjon i råd, verv og utvalg i NSO.  

 Studenttinget skal aktivt samarbeide med studentorganisasjonene i 

Trondheim og resten av landet for å ivareta Studenttingets interesser. 

 Studenttinget skal ha en aktiv rolle i Trondheim Studentråd, og jobbe for et 

godt samarbeid med kommune, fylke, lokale politikere og aktuelle 

interesseorganisasjoner. 

 Studenttinget skal følge opp arbeid med samarbeid og arbeidsdeling med 

utdanningsinstitusjoner nasjonalt og regionalt. 

Profilering 

Studenttinget skal arbeide aktivt med profilering og informasjon som beskrevet 

i Informasjonsplanen til Studenttinget 2010 (STi-sak 05/10).” 

 

 

Studenttingssak 30/10  Supplering til Kontrollkomitéen 

Kandidater:  Runa Nilssen 

 

Vedtak:  ”Runa Nilssen ble supplert inn til Kontrollkomitéen ved akklamasjon” 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Studenttingsmøte 08/2010 Dato: 23.09.10 

 

 

Studenttingssak 32/10 Innstilling til FUL 

Kandidater:  Anette Opheim 

 

Vedtak:  ”Anette Opheim ble valgt inn til FUL ved akklamasjon” 

 

Varakandidat: Ingrid H. Kalstad (var ikke tilstede) 

 

Vedtak: ”AU supplerer inn vararepresentant til FUL” 



 

 

Studenttingssak 23/10 Supplering til Landsstyret NSO 

Kandidater til 4 vara: Eivind Rindal 

Lars-Erik Alstad Aas 

 

Vedtak: ”Lars-Erik Alstad Aas ble valgt inn som 4 vara til Landsstyret i NSO” 

 

 

Studenttingssak 33/10 Handlingsplan for likestilling 

 

Vedtak:  Studenttinget mener at: 

 NTNU må fortsette arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i alle deler av 

organisasjonen 

 NTNU bør bruke en bredere definisjon enn i dagens handlingsplan av 

likestilling i sitt arbeid  

 Tiltakene bør være kjønnsnøytrale. 

 Kalling eller kvotering skal ikke brukes ved ansettelser 

 Det er positiv med mentorordninger eller opprykkskurs der dette er 

nødvendig for å rekruttere et underrepresentert kjønn. 

 NTNU skal også fokusere på det kvalitative likestillingsarbeidet, for å sikre 

alle reell likestilling i hverdagen. 

 NTNU skal prioritere studentrekruttering som en viktig del av det 

langsiktige likestillingsarbeidet 

 

 

Studenttingssak 31/10 Valg til Styret i Innovasjonssenter Gløshaugen 

Kandidater:  Eivind Breiby 

 

Vedtak: ”Eivind Breiby ble valgt inn til Styret i Innovasjonssenter Gløshaugen ved 

akklamasjon” 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Studenttingsmøte 09/2010 Dato: 14.10.10 

 

 

Studenttingssak 35/10 Samarbeidsavtale SR siving og STi 

 

Vedtak:  ” Studenttingets ledelse får mandat til å utarbeide en ny samarbeidsavtale 

mellom Studenttinget og SR Siving der følgende prinsipper for valgordning 

legges til grunn: 



 STi kan kun velge FUS-representanter som har stilt sitt kandidatur ved 

Allmøtet for siving studenter  

 Studenttinget NTNU innstiller til Rektor på studentrepresentanter til FUS 

 Kun sivilingeniørstudenter er valgbare som studentrepresentant i FUS 

 Forhandlinger om ny avtale skal ta utgangspunkt i eksisterende avtale med 

SIR ” 

 Det ble levert inn protokolltilførsel fra Torun Hegre. 

Protokolltilførsel til STi-sak 35/10  Samarbeidsavtale mellom SR-siving og STi 

”Det er uheldig at de demokratiske rettigheter og plikter tillagt Studenttinget NTNU svekkes 

gjennom å begrense hvem som er valgbare til de råd og utvalg Studenttinget er bedt av Rektor 

å velge til” 

Torun Hegre, SVT    Espen Olsen, IME 

Cecilie Horvei, DMF    Emil Danielsen, SVT 

Espen Sande, IME    Mariam Johnsen, SVT 

Gunhild Foss Heggem, SVT 

 

Studenttingssak 34/10 Miljøsatsningen på NTNU 

 

Vedtak:  ” Studenttinget mener at 

 

 NTNU NTNU må søke å begrense papirforbruket gjennom 

holdningsskapende arbeid, både gjennom en informativ kampanje og 

innføring av papirbesparende tiltak som kortlesere og kodebekreftelse. 

Studenttinget bør være en del av kampanjen rettet mot studenter. 

 2-ark per A4-side som standard eller eventuelt at øvinger legges ut i PDF 

med 2-ark per A4-side som standard. 

 printerparken må oppgraderes der det er nødvendig slik at man kan snarest 

mulig kan fullføre tiltakene med innføring av kortleser og kodebekreftelse, 

standard dobbeltsidig utskrift. 

 arbeidet med klimaregnskap for en bedre kartlegging av NTNU sitt 

klimafotavtrykk er positivt, og Studenttinget ser på det som særdeles viktig 

at dette følges opp med krav og dertil ansvarliggjøring av tiltak 

 det må føres en miljøvennlig policy på bruk av tjenestereiser. 

Videokonferanser eller andre digitale verktøy må brukes i mye større grad 

for å minske utslipp og frigjøre ressurser  

 Studenttinget NTNU ber AU kartlegge Studenttingets miljøregnskap og se 

på muligheter for miljø- (og økonomiske) besparelser i sin daglige drift. 

Dette skal søkes gjort med lokal kompetanse og rapporteres til 

Studenttinget i løpet av våren 2011. 

 innkjøp av varer og tjenester må følge strenge standarder for å 

imøtekomme høye miljømessige krav. NTNU må satse på økt 



bestillerkompetanse og inngåelse av flere rammeavtaler som legger bedre 

til rette for et gjennomført miljøfokus i innkjøpsprosesser. 

 NTNU bør legge til rette for økt gjennomsiktighet rundt universitetets 

klimakostnader. Gjennom økt synlighet og profilering av en grønn profil 

bygge opp miljøbevissthet blant ansatte og studenter 

 ved nybygg og restaureringer av bygningsmasse skal NTNU ha fokus på 

energieffektivisering 

 det er for få muligheter for studenter til å drive aktiv sortering av avfall. 

NTNU drift må få på plass flere miljøstasjoner med mulighet for sortering. 

 NTNU må innføre lys, ventilasjon og oppvarmingsstrukturer som 

korrelerer med bruk, som sikrer besparelser av lys og varme når det er 

mulig, uten at dette går ut over læringsmiljøet. 

 NTNU skal søke samarbeid med SiT og andre nærliggende organisasjoner 

for å samkjøre prosesser og prosjekter med miljøfokus der det er 

hensiktsmessig. 

 man legger til rette for, og oppfordrer til, økt bruk av IKT i utdanningen og 

i samspill mellom student-student og ansatt-student 

 NTNU vurderer bruk, dimensjonering og oppetid på elektronisk utstyr som 

datamaskiner og skrivere for å optimalisere forholdet mellom behov og 

strømforbruk” 

 

Studenttingssak 36/10 Valg til Fadderutvalget 2011 

Kandidater til leder: Knut Anders Gjersøe 

 

Vedtak: ”Knut Anders Gjersøe ble valgt inn som leder for Fadderutvalget 2011 ved 

akklamasjon”  

 

 

Kandidater til nestleder: Veronica Borgerud Bjerkan 

 

Vedtak: ”Veronica Borgerrud Bjerkan ble valgt inn som nestleder for Fadderutvalget 

2011 ved akklamasjon”  

  

 

Studenttingssak 37/10 Omorganisering av AU 

 

Vedtak: ” Studenttinget vedtar at: 

 

 Stillingen som profileringsansvarlig fjernes som en posisjon i 

Arbeidsutvalget, og at arbeidsoppgavene deles mellom leder, 

organisatorisk nestleder, styrerepresentantene og valgstyret.  

 Organisatorisk nestleder har det koordinerende ansvaret for profilerings og 

rekrutteringsarbeidet. 



 Styrerepresentantene får større ansvar for profilerings og 

rekrutteringsarbeidet. 

 Valgstyret gjenopprettes med organisatorisk nestleder som leder. Det 

ansettes en administrativ stilling av valgstyrets budsjett med ansvar for å 

drifte valgene, henholdsvis en for styrevalget på våren og en for 

Studenttingsvalget på høsten 

 Arbeidsutvalget vil fra og med 2011 bestå av posisjonene: Internasjonalt 

ansvarlig, Læringsmiljøansvarlig og Likestilling- og inkluderingsansvarlig. 

 Arbeidsutvalget styrkes i sin posisjon som et politisk organ, og 

styrerepresentantene blir tildelt en større andel organisatoriske oppgaver. 

 Endringene gjelder fra 01.01.2011 

Konsekvens av vedtaket:  

Revisjon av Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget 

 Fjerne linjenummer 123-124, 170-171. 229 og 259 

Endre NSU til NSO i linjenummer 74 

 Nytt punkt før linje 129: ”Ha et koordinerende ansvar for profilerings og 

rekrutteringsarbeidet.” 

 Linjenummer 263-272 fjernes 

 Ny punkt linje 87: ”Påse at Studenttinget har strategier for informasjon og 

profilering, samt se til at disse følges opp” 

 Endre linje 204 til ”Internasjonalt ansvar, læringsmiljøansvar og 

likestillings- og inkluderingsansvar” 

Tillegg linje 246 og 249: ”og inkludering 

 Revisjon av Stillingsinstruks for Styrerepresentantene: 

 Nytt punkt i stillingsinstruksen: ”Arbeide med profilering av og 

rekruttering til Studenttinget i samarbeid med organisatorisk nestleder” 

 

Studenttingssak 38/10 Valg av representanter til Den Sentrale Klagenemnd 

Kandidater:  Edvard Falch 

 Espen Olsen 

 

Vedtak: ”Edvard Falch ble valgt inn som fast representant for Den Sentrale 

 Klagenemnd for året 2011”  

 

 

Varakandidater: Ingvill Marie Moen 

Espen Olsen 

 

Vedtak: ”Espen Olsen ble valgt inn som vararepresentant for Den Sentrale Klagenemnd 

for året 2011”  

 



 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Studenttingsmøte 10/2010 Dato: 04.11.10 

 

 

Studenttingssak 41/10 Oppnevning til Redaksjonsrådet for Universitetsavisa 

Kandidater:  Bjørnar Kvernevik 

Amund Aarvelta 

 

Vedtak: ”Bjørnar Kvernevik og Amund Aarvelta ble valgt inn som representanter til 

Redaksjonsrådet for Universitetsavisa ved akklamasjon” 

 

 

Studenttingssak 42/10 Oppnevning til RFSF 

Kandidater til 1-års verv: Marius Rokstad  

Rune Smalås 

  

Vedtak:  ”Rune Smalås ble valgt inn som fast representant til RFSF for perioden 

01.01.2011 – 31.12.2011” 

 

 

Kandidater til ½-års verv: Marius Rokstad 

Kjetil K. Bergheim 

 

Vedtak:  ”Marius Rokstad og Kjetil K. Bergheim ble valgt inn som faste  

representant til RFSF for perioden 01.01.2011 – 30.06.2011” 

 

 

Varakandidater: Jon Mikkel Haugen 

 

Vedtak:  ”Jon Mikkel Haugen ble valgt inn som vara representant til RFSF for  

perioden 01.01.2011 – 31.12.2011 ved akklamasjon” 

 

AU har stående fullmakt til å supplere vara 

 

 

Studenttingssak 39/10 Til utlandet med NTNU på 1-2-3 

 

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 at: 

 

 NTNU bør ha som ambisjon at antallet utreisende studenter skal minimum 

være på samme nivå som antall innreisende studenter.  



 Studenten har krav på faglig veiledning fra instituttet før han/hun drar på 

utveksling. Det bør legges til rette for at studenter også kan be 

vitenskapelig ansatte om råd og innspill om gode og interessante 

institusjoner å utveksle til, basert på faglige interesser 

 Primærrådgivning om valg av institusjon om emner i utlandet skal ligge på 

institutt/ studieprogramnivå, mens formaliteter skal ligge hos Internasjonal 

seksjon. Internasjonal seksjon skal ha en database med oppdatert 

informasjon om alle faste utvekslingsavtaler. Denne skal oppdateres av de 

enkelte professorer og institutter ved universitetet. Databasen skal være en 

ressurs for både ansatte og studenter, og skal søke å skape forutsigbarhet 

og klarhet rundt muligheter for utveksling 

 Internasjonal seksjon skal ha en database over kontaktpersoner ved de 

forskjellige instituttene.  

 Hvert institutt skal utarbeide en oversikt på sine nettsider over 

utvekslingsavtaler og –muligheter ved sine studietilbud. Det bør også 

arrangeres informasjonsmøter i regi av instituttet hvert semester om disse 

mulighetene..  

 Instituttene skal med jevne mellomrom oppdatere sine lister om 

utvekslingsavtaler og veileder(e).  

 Oversikten fra Internasjonal seksjon over hvilke utvekslingsavtaler som 

finnes bør være klar til 01.01.2011. 

 Det bør på hvert studieprogram tilbys et antall faste utvekslingsavtaler til 

studentene, slik at de lettere kan velge ferdige pakker i fagmiljøer som 

holder god kvalitet. Disse utvekslingsavtalene skal ha vid geografisk og 

kulturellspredning, slik at studentene har gode valgmuligheter til å velge 

hvor de vil studere. 

 NTNU skal i alle studieplaner for bachelor-, master og profesjonsløp legge 

til rette for minst 30 studiepoeng med utveksling, det skal fortsatt være 

frivillig å dra på utveksling for den enkelte student. 

 Ingen studieprogram på to år eller mer skal ha en struktur som utelukker 

muligheten for minst et semester utveksling.  

 Alle avtaler som inngås angående forskning med andre universiteter, skal 

også omhandle utveksling av studenter.  

 Det skal tilrettelegges for studenten på utveksling at han/hun kan holde 

kontakt med veileder/ faglærer og få oppfølging under oppholdet ved 

behov.  

 Instituttene skal pålegges å arkivere vellykkede utvekslingsopphold 

 Ved akkreditering av studiepoeng for utenlandsopphold fra Internasjonal 

seksjon skal det ved forhåndsgodkjenning av fagportefølje opplyses hvor 

mange studiepoeng som blir akkreditert ved endt utenlandsopphold. Det 



bør også finnes en oversikt over studiepoengsutregning fra ulike land, slik 

at prosessen med å få forhåndsgodkjenning blir enklere og mer forutsigbar 

 Ettergodkjenning av utenlandsopphold skal foreligge før 1. november 

 NTNU må sikre at veiledere på lokalt nivå har den nødvendige 

kompetansen for å møte studentenes behov. Det må være et krav om 

kontinuerlig kompetanseutvikling for å kunne veilede studenter for et 

utvekslingsopphold” 

 

Studenttingssak 43/10 Oppnevning til NTNU’s Miljøutvalg 

Kandidater: Anders O. Teigset 

 Eivind Rindal 

 

Vedtak: ”Eivind Rindal ble valgt inn som fast representant til NTNU’s Miljøutvalg for 

2011” 

 

 

Varakandidater: Anders O.Teigset 

Ingvill Marie Moen 

 

Vedtak: ”Ingvill Marie Moen ble valgt inn som vararepresentant for NTNU’s 

Miljøutvalg for 2011” 

  

 

Studenttingssak 40/10 Evaluering av ressursbruken i studentdemokratiet 

 

Vedtak: ”Studenttinget vedtar å sette ned et utvalg som skal vurdere organisering og 

ressursbruk i studentdemokratiet. En rapport med anbefaling skal være klar 

innen 15.mars. Uvalget konstituerer seg selv.  

 

Utredningen bør i det minste inneholde følgende momenter: 

 

 Stillingsressurser (heltid og deltid Studenttinget, samt lønn til verv som; 

Vernepliktskontakt, FUS, FUL, UU osv.) 

 Konsulentbehov (arbeidsoppgaver på konsulent, dimensjonering) 

 Styrerepresentantene (heltid/deltid, 1år periode/2 år periode, valgordning) 

 Valgstyret (ressursbruk, organisering) 

 Fristasjon (er lokalene egnet for best mulig drift, størrelse) 

 Studentrådene skal høres på det som kommer frem under utredningen til 

utvalget før Studenttinget NTNU skal diskutere eller fatte vedtak i en 

videre prosess 

Arbeidsutvalget får i oppgave å velge en representant fra årets arbeidsutvalg til 

utvalget.  



Arbeidsutvalget får i oppgave å arrangere et møte med samtlige FTRer der 2 

representanter velges. 

Arbeidsutvalget får i oppgave å innstille en kandidat ovenfor Studenttinget 

som velges på neste møte. 

Arbeidsutvalget får i oppgave å ta kontakt med NTNU, for å se om man kan få 

en ekstern ressursperson som medlem i utvalget.” 

 

 

Studenttingssak 44/10 Oppnevning til Skikkethetsnemnda 

Kandidater:  James A. Arnfinsen 

Cecilie Horvei 

 

Vedtak: ”James A. Arnfinsen og Cecilie Horvei ble oppnevnt til Skikkethetsnemnda for 

året 2011 ved akklamasjon”  

 

 

Varakandidater: Ingen kandidater 

 

Vedtak: ”AU har fullmakt til å supplere inn vararepresentanter”  

____________________________________________________________ 

Studenttingsmøte 10/2010 Dato: 04.11.10 

 

 

Studenttingssak 49/10 Oppnevning av studentrepresentant til FUS 
 Kandidater: Jon Mikkel Haugen 

 

Vedtak:  ”Jon Mikkel Haugen ble valgt inn som ny studentrepresentant til FUS  

  ved akklamasjon” 
 

 

Studenttingssak 48/10 Resolusjon om forsikringsdekning for 

studenter 

Vedtak:   

” Studenttinget vedtar følgende uttalelse: 

 ”Studenttinget NTNU er kjent med at studenter i dag mangler tilfredsstillende 

forsikringsdekning ved ulykke / sykdom som oppstår i undervisningssituasjonen, for eksempel 

ved arbeid i laboratorium. Studenter har i dag ikke rett til yrkesskadeforsikring som vanlige 

arbeidstagere har. Studenter er heller ikke ulykkesforsikret som elever i norsk skole er. 

Studenter vil derfor ende opp med kun uførepensjon, som for unge under 26 år er litt over 

vanlig minstepensjon dersom de blir syke eller skader seg i studiene. 

  

Studenttinget NTNU  krever:   

-       at alle studenter skal ha rett til yrkesskadeforsikring, som dekker tap av fremtidig inntekt 

ved studierelaterte skader og sykdommer. 

-       at staten sørger for at alle studenter også er ulykkesforsikret.” 

  

Resolusjonen sendes til Tora Aasland. 

Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo 

eller postmottak@kd.dep.no 

mailto:postmottak@kd.dep.no


 

Resolusjonen oversendes også til stortingsbenken (Sør-Trøndelag). Kopi sendes til media, 

NSO og Tekna Studentene ved NTNU.” 

 

 

 

Studenttingssak 46/10 Regnskap Fadderutvalget 2010  
 

 Vedtak: ”Det vedlagte regnskapet godkjennes” 

DRIFTSINNTEKTER 

 
2010 

 
2009 

Tilskudd fra NTNU 

 

210 000,00 

 

205 000,00 

Sponsorpenger 

 

175 500,00 

 

92 500,00 

Salg av fadderbånd 

 

317 253,00 

 

236 025,00 

Cover 

 

27 506,00 

 

0,00 

Annonsesalg 

    Div 

   

13 000,00 

  

730 259,00 

 

546 525,00  

     

DRIFSKOSTNADER 

    

Lønn 

 

65 157,00 

 

81 657,41  

Konotrdrift 

 

37 362,13 

 

40 338,75  

Fadderutgifter 

 

158 776,72 

 

113 122,08  

Fadderuka mms 

 

46 925,81 

 

157 536,14  

Fadderuka div 

 

146 387,30 

 

17 501,00  

Diverse 

 

567,50 

 

2 825,10  

    

0,00  

Gebyrer og avgifter 

 

150,00 

 

3 450,00  

SUM DRIFTSKOSTNADER 

 
455 326,46 

 
416 430,48  

Totale renteinntekter 

 

2 056,00 

 

0,00  

DRIFTSRESULTAT 

 

276 988,54 

 

130 094,52  

Fond 

 

150 000,00 

 

50 000,00  

     
Bruk av EK 

 

0,00 

 

0,00  

ÅRSRESULTAT 

 

126 988,54 

 

80 094,52  

 
 

 

 



Studenttingssak 45/10 Veiledning 
 

Vedtak:  

” Studenttinget mener at 

 All veiledning innen studie- og studentveiledning skal være gratis og ha en lav terskel 

 NTNU skal foreta en utredning som vurderer kapasitet, tilbud og kompetanse i 

veiledningstilbudet til studenter 

 NTNU må stille krav til ledere lokalt om at det legges til rette for at den ansatte gis tid 

og  mulighet for å kunne utvikle seg som studieveileder 

 Det skal ansettes egne studieveiledere på fakultetene og instituttene, og de skal ha 

 tilstrekkelig kapasitet til veiledning 

 Det skal settes et måltall for hvor mange veiledere det skal være per student på 

fakultet- og instituttnivå, slik at en studentvekst ikke medfører redusert 

veiledningskapasitet 

 Det skal settes en norm for hvor mange timer hvert semester studieveileder skal bruke 

på veiledning, basert på studentantall på aktuell enhet 

 Det skal opprettes en formell linje mellom studenttillitsvalgte og studieveiledere 

 Utdannelsesbakgrunn til veiledere sentralt skal gjenspeile studentpopulasjonen på 

NTNU 

 Det skal startes opp en veiledningstjeneste av og for studenter 

 All student- og studieveiledning bør fysisk samles på en felles veiledningsarena, men 

det er viktig at veiledere på instituttnivå har nærhet til fagmiljøet på instituttet. 

All informasjon om student- og studieveiledning bør samles på en felles nettside for 

NTNU 

 Alle ansatte som veileder studenter på NTNU skal ha høyere utdanning som tilsvarer 

minimum bachelor. Man kan også bli ansatt som veileder på NTNU dersom man har 

god realkompetanse innen veiledningsfeltet 

 KNUS skal videreføres som ordning, og alle studie- og studentveiledere skal være 

med i samarbeidet 

 PEDUP-kurs og andre pedagogiske utviklingskurs skal inneholde 

veiledningsmetodikk og de skal være obligatoriske 

 Studentprestene er et positivt tilskudd i veiledningstilbudet 

 NTNU bør søke å opprette tilsvarende livssynsnøytrale veiledningstilbud som  

Studentprestene tilbyr 

 ForVei skal utvides til å bli et fast veiledningstilbud til alle NTNUs førsteårsstudenter 

 NTNU skal opprette en veiledingstjeneste for internasjonale studenter, slik at de følges 

opp  på en ansvarlig måte. Normer for akademisk redelighet i Norge bør bli veiledet 

aktivt for internasjonale studenter. 

 Tilrettelegging for studenter med funksjonshemming skal være sentralt organisert, 

men tilbudet mot studentene skal være lokalisert rundt på de ulike campus 

 Det bør utarbeides gode rutiner på håndtering av konflikter mellom student og   

            faglig veileder” 

 

  

Studenttingssak 47/10 Oppnevnelse av representant til evaluering av 

ressursbruken i studentdemokratiet 
Kandidat: ”Martin Gustavsen” 

Vedtak: ”Martin Gustavsen ble valgt inn som representant til gruppa som skal evaluere 

i studentdemokratiet ved akklamasjon” 



 

Studenttingssak 35/10 Samarbeidsavtale mellom STi og 

Studentrådet siv.ing 
Vedtak:  

 ” Studenttingets ledelse får mandat til å utarbeide en ny samarbeidsavtale mellom 

Studenttinget og SR Siving der følgende prinsipper for valgordning legges til grunn: 

o Studentrådet siving arrangerer et allmøte blant siv.ing-studentene der man 

innstiller en kandidat til Studenttinget NTNU  

o Studenttinget NTNU innstiller til Rektor på studentrepresentanter til FUS 

o Kun sivilingeniørstudenter er valgbare som studentrepresentant i FUS 

Forhandlinger om ny avtale skal ta utgangspunkt i eksisterende avtale med SIR” 

  


