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 Studenttingsmøte 01/2010 den: 17.11.09            

 

 

 

Studenttingssak 01/10  Valg av leder til Studenttinget NTNU 2010 

Kandidater: Amund Aarvelta 

 

Vedtak:  ”Amund Aarvelta ble valgt inn som leder for Studenttinget 2010” 

  

 

Studenttingssak 02/10 Valg av Organisatorisk nestleder Studenttinget 

NTNU 2010 

Kandidater: André Almås Christiansen 

 Eivind Rindal 

 

Vedtak:  ”André Almås Christiansen ble valgt inn som Organisatorisk nestleder av 

Studenttinget NTNU 2010” 

 

 

Studenttingssak 03/10  Valg av Fag-og forskningspolitisk nestleder for  

     Studenttinget NTNU 2010 

Kandidater: Lars Kristian Holgersen 

 

Vedtak:  ”Lars Kristian Holgersen ble valgt inn som Fag- og Forskningspolitisk 

nestleder av Studenttinget NTNU 2010”  

 

 

Studenttingssak 04/10  Valg av AU-medlemmer Studenttinget 2010 

Kandidater: Cecilie Horvei    

 Vegard Solberg   

 Eivind Rindal    

 Maren Mæland   

 Kristine Gilje  

 

Vedtak:  ” Cecilie Horvei, Eivind Rindal og Vegard Solberg ble valgt inn til 

Arbeidsutvalget for Studenttinget 2010” 

 

 

 

 

 Studenttingsmøte 01/2010 den: 21.01.2009 

 

 

 

Studenttingssak 07/10   Valg til Kontrollkomiteen 

Kandidater: Leder: Olav Reppen Breivik 



   

Vedtak: ”Olav Reppen Breivik ble valgt inn som leder av Kontrollkomiteen” 

 

 

Kandidater: Grete Roaldset 

  Hanne Tresselt 

  Magdalon Inge Opdahl 

 

Vedtak: ”Magdalon Inge Opdahl og Hanne Tresselt ble valgt inn som medlemmer til 

Kontrollkomiteen” 

 

 

Studenttingssak 10/10  Valg til Valgkomiteen 

Kandidater:  Gunhild Foss Heggem 

 Pål Ivar Brekke 

 Johanne Marie Iversen 

 Ole Amund Brørby 

 Leiv Erik Ødegaard 

 

Vedtak:  ” Gunhild Foss Heggem, Pål Ivar Brekke, Johanne Marie Iversen,  

Ole Amund Brørby og Leiv Erik Ødegaard ble valgt inn i Valgkomiteen” 

.  

 

Studenttingssak 09/10  Valg til Den Sentrale Klagenemnd 

Kandidater til ½-års verv: Torun Hegre   

    

Vedtak:  ” Torun Hegre ble valgt inn som representant for Den Sentrale Klagenemd 

fram til 30/6-2010” 

 

 

Kandidater til 1 års verv: Marie Gjerde Rolandsen 

Christer Løkås 

Edvard Falch 

 

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

2010” 

 

 

Studenttingssak 05/10   Informasjonsplan for Studenttinget 2010 

 

Vedtak: Informasjonsplan for Studenttinget  

Forslag fra Arbeidsutvalget, Studenttingsmøte 21.01.2010 

Informasjonsplanen bygger på ”Studenttingets informasjonsstrategi 2008-

2012” 

 

Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige 

informasjonsarbeidet studenttinget skal gjøre i 2010 og de store kampanjene 



som skal gjøres i løpet av året. Det legges spesiell vekt på styrevalget og 

studenttingsvalget.  

Informasjonsplanen har mest vekt på hvordan Studenttinget skal nå ut til 

studentene og til opinionen. Det er mindre vekt på hvordan vi skal forholde oss 

til beslutningstakere ved NTNU. Dette står beskrevet i informasjonsstrategien 

og i andre samarbeidsavtaler.  

Kontinuerlig arbeid 

Synlighet på campus 

Studenttinget skal primært informere gjennom nettsiden. Annet 

profileringsmateriale skal henvise til nettsiden. Nettsider, tavler og 

infoskjermer skal fremstå som ryddige, strukturerte og oppdaterte. 

Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig, med vekt på å legge ut 

informasjon om verv som skal fylles i løpet av kommende måned. Nettsidene 

skal være tospråklige så langt det er mulig.  

 Studenttinget.no og infoskjermene skal oppdateres minst to ganger per uke.  

 Oppslag på tavler og infoskjermene skal inneholde liste over saker og 

aktuelt for neste møte.  

 Studenttinget skal jobbe aktivt med å bli en mer kjent merkevare på 

campus, blant annet gjennom mer utadrettet virksomhet, også utenfor de 

tunge profileringsperiodene. 

Aktivitet i media 

Studenttinget skal være synlige i studentmedia og lokalmedia gjennom hele 

året, både i redaksjonelt stoff og i offentlig debatt.  

 Studenttinget skal henvende seg til pressen både gjennom pressemeldinger 

og ved å ta kontakt med journalister for å selge inn saker.  

 Studenttinget skal være aktive i offentlig debatt gjennom kronikker og 

leserinnlegg.  

 Studenttinget.no skal ha en egen presseside med oversikt over tidligere 

pressemeldinger, pressebilder og kontaktinformasjon. 

 Studenttingets arbeidsutvalg skal sette seg mål for aktivitet i media. 

 Studenttinget ledelse skal forsøke å skape debatt blant studentene om 

sakene før de kommer opp i studenttingsmøtene.  

 Studenttingets medlemmer har et ansvar for å skape og delta i debatt i det 

offentlige rom. 

Informasjonsflyt i tillitsmannsapparatet 

Alle tillitsvalgte skal ha kunnskap om sitt eget verv, og om hvilke personer de 

kan kontakte. Informasjon fra Studenttinget skal spres nedover i 

tillitsmannsapparatet ved NTNU.  

 Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalene med studentrådene.  

 Stillingsinstrukser og beskrivelser av verv skal være tilgjengelig på 

nettsidene. 

 Alle nyvalgte tillitsvalgte skal få informasjon om sitt verv rett etter valget. 

 Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv der vi velger eller 

innstiller. 



Informasjon for internasjonale studenter 

Nettsiden skal være tospråklig, og sammendrag av aktive saker skal være 

tilgjengelig på engelsk. Det er viktig for Studenttinget å ha god kontakt med 

internasjonale studenter. 

 Andelen informasjon som også er tilgjengelig på engelsk skal økes. 

 Plakater bør brukes i både norsk og engelsk versjon. 

 Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon med spredning av 

informasjon rundt rettigheter og studentdemokratiet. 

Faste arrangement 

Styrevalget 

Styrevalget foregår i april. Organisatorisk nestleder  og profileringsansvarlig 

fungerer som valgstyre, og ansetter valgarbeidere som bistår med profilering 

og praktisk arbeid.  

 Valgarbeidere skal ansettes senest i mars.  

 Det skal lages plakater, valgavis, flyers og annet valgmateriell om valget. 

 Valgkomiteen skal bistå med kandidatkontakt 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal stå på stand i minst tre timer for å 

øke valgoppslutningen.  

 Det skal arrangeres en debatt med kandidatene på campus Gløshaugen og 

på campus Dragvoll. 

 Det skal legges til rette for at kandidatene i større grad kan presenteres på 

nett, som i videosnutter og lignende.  

Valg til Velferdstinget 

Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i mars. Arbeidet med 

dette valget er regulert av samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre 

eierorganene.  

 Studenttinget bidrar til Velferdstingsvalget i tråd med samarbeidsavtalen 

(ref. Avtalen ) 

Studenttingsvalget 

Kandidatfristen for å stille til Studenttinget er i slutten av september, valget 

gjennomføres i oktober og konstituerende møte er i november.  

 Valgarbeidere ansettes senest i september 

 Det lages plakater, valgavis og flyers om valget 

 Valgkomiteen bistår med kandidater til arbeidsutvalget 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal skaffe minst én kandidat til 

studenttingsvalget 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal stå på stand i minst tre timer under 

studenttingsvalget. 

 Markedsføring av Studenttingsvalget skal være i tråd med den generelle 

markedsføringen av Studenttinget. 

 Det skal legges til rette for at kandidatene i større grad kan presenteres på 

nett, som i videosnutter og lignende.  

 Profilering av Studenttingsvalget skal starte ved immatrikuleringen 2010. 



Immatrikulering 

Under immatrikuleringen skal studenttinget være synlige på stand sammen 

med Velferdstinget og studentrådene. Til immatrikuleringen må det finnes 

profileringsmateriale og informasjonsmateriale om studentdemokratiet. 

Studenttinget skal også ha informasjon rettet mot fadderne, både på Dragvoll 

og Gløshaugen. 

 Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen, og på Dragvoll under 

vrimledagene.  

 Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der 

www.studenttinget.no profileres 

 Informasjon på trykk i fadderhåndboka 

 Leder presenterer Studenttinget under mottaksmøtet for internasjonale 

studenter. 

 Skal samarbeide med studentrådene om informasjonsmateriell til de nye 

studentene på forskjellige fakultet. 

100-årsfeiring 

Jubileet på NTNU er en mulighet til å profilere Studenttinget til mange aktører 

på og utenfor NTNU. Dette bør gjøres gjennom å synliggjøre den posisjon 

Studenttinget har og har hatt på NTNU. 

 Studenttinget skal utnytte oppmerksomheten rundt jubileumsfeiringen til å 

profilere seg selv. 

 Studenttinget skal samarbeide med ”Studentenes 100-års feiring”. 

Studentdemokratisk dag 

Dette er et tiltak for å synliggjøre arbeidet og møte studenter ansikt-til-ansikt. 

Dette gjennomføres to ganger i året på hvert av de to store campusene, det bør 

gjøres i to ulike semestre for å spre arbeidsbelastningen, og ikke for tett opp 

mot periodene der vi profilerer de store valgene. For å holde det nødvendige 

trykket konsentrerer vi alle ressursene om bare ett campus om gangen. Dette 

skal gjøres i samarbeid med de lokale studentrådene.  

 Studentdemokratisk dag gjennomføres minst to ganger hver hovedcampus, 

og  en gang i hvert semester.  

 Studenttingsmedlemmene må delta aktivt i forarbeidet og gjennomføringen 

av  studentdemokratisk dag.  

 Studentdemokratisk dag skal ha et overordnet tema. 

 

Opinionpåvirkning og samarbeid med beslutningstakere 

Det er viktig å sette utdanning på dagsorden. Her skal Studenttinget være 

aktive gjennom sitt medlemskap i NSU (NSO fra 1. juli) og i samarbeid med 

andre regionale aktører. Det er også viktig å få frem hva partiene mener i 

utdannings- og forskningsspørsmål, og hvilke konsekvenser dette vil ha for 

NTNU og norske studenter.  

 Studenttingsledelsen skal utfordre partiene og lokale politikere på 

utdanningspolitikk. 

 Studenttinget skal koordinere arbeidet med nasjonal og lokal politisk 

påvirkning med Norsk Studentunion og Velferdstinget 



Ansvarsfordeling  

Leder 

Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som skal uttale seg til 

media om Studenttingets mening i saker. Leder har også hovedansvar for 

pressemeldinger. Leder har hovedansvar for å representere Studenttinget i 

offentlige sammenhenger. 

Organisatorisk nestleder 

Organisatorisk nestleder har ansvar for daglig profileringsarbeid, spesielt med 

vekt på tavlene, infoskjermene og nettsidene. Organisatorisk nestleder har også 

ansvar for gjennomføringen av de store årlige arrangementene.  

Fag- og forskningspolitisk nestleder 

Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for den faglige kontakten med 

studentdemokratiet. 

Arbeidsutvalget 

Medlemmene i arbeidsutvalget skal bistå leder i mediesaker innenfor sitt 

ansvarsområde. Profileringsansvarlig har også et særskilt ansvar for å bistå 

organisatorisk nestleder i koordineringen av de store årlige arrangementene, og 

hjelpe leder med en helhetlig mediestrategi. 

Studenttingsmedlemmene 

Alle studenttingsmedlemmer har mulighet til å bidra til at studentdemokratiet 

er synlig, og til å bruke media fritt for å få ut sine synspunkter i saker. 

Arbeidsutvalget skal bistå medlemmene med dette arbeidet. 

Studenttingsmedlemmene skal også delta i profileringsarbeidet som beskrevet i 

informasjonsplanen. 

 

Endringer i informasjonsplanen 

Hvis Studenttingets ledelse ikke finner at det er økonomisk forsvarlig å 

gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal Studenttinget informeres 

om dette.” 

 

 

Studenttingssak 08/10   Valg til Landsstyret NSU 

Kandidater: Elisabeth K. Ofstad 

Lars Kristian Holgersen 

 

Vedtak: ”Lars Kristian Holgersen ble valgt inn som ny Landsstyrerepresentant til NSU 

fram til 1/7-2010” 

   

   

Studenttingssak 06/10   Arbeidsprogram for Studenttinget 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 NTNUs tilbud i OpenCourseware og 

ItunesU skal øke i omfang, og skal være et godt tillegg i 

undervisningsarbeidet. 

 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 

 Obligatorisk undervisning og øving skal legges slik at det tilrettelegges for 

skeiv studiebelastning 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU prioriterer 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 Ny Nasjonal 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).” 

                         

 

 

 

 Studenttingsmøte 03/2010 den: 18.02.2010 

 

 

 

Studenttingssak 13/10  Valg til Stiftelsesmøte NSO – faste representanter 
Kandidater: 

Edvard Falch 

Eivind Rindal 

Vegard Solberg 

Cecilie Horvei 

Christer Løkås 

Pål Ivar Brekke 

Julia Iablokova 

Silje Helene Waagaard 

Marthe Pande-Rolfsen 

Bjørnar Kvernevik 

Gunhild Foss Heggem 

Bjarte Åstveit Nygård 

Elisabeth Kathleen Ofstad 

Ingvill Marie Moen 

Kristine Gilje 

Lars-Erik Alstad Aas 

Andreas Nilsen Kosmo 

Julian Houmb 

Eirik B. Olsen 

Abi Banik 

Marius L. Aasprong 

Marie Gjerde Rolandsen 

Morten Olimb 

 

Vedtak:  

Bjørnar Kvernevik 4,1548 1 

Abhijit Saha Banik 3,9205 2 

Kristine Gilje 3,7923 3 

Morten Olimb 3,6583 4 

Vegard Solberg 3,5714 5 

Bjarte Åstveit Nygård 3,4024 6 

Eivind Rindal 3,3261 7 

Cecilie Horvei 3,2909 8 

Gunhild Foss Heggem 3,2518 9 

Ingvill Marie Moen 3,2062 10 

Edvard Falch 3,0769 11 



Silje Helene Waagaard 2,7887 12 

Eirik Birkelund Olsen 2,6611 13 

Lars-Erik Alstad Aas 2,5857 14 

Andreas Nilsen Kosmo 2,5210 15 

Christer Løkås 2,4818 16 

Pål Ivar Brekke 2,2784 17 

Elisabeth Kathleen Ofstad 2,2600 18 

Marius Lervåg Aasprong 2,0699 19 

Julia Iablokova 2,0548 20 

 

 

Studenttingssak 13/10   Valg til Stiftelsesmøte NSO – vararepresentanter 

Kandidater: Marthe Pande-Rolfsen 

Julian Houmb 

Marie Gjerde Rolandsen 

Martin Aspebakken Sværen 

Magdalon Inge Opdahl 

Amund Aarvelta 

André Christiansen 

Lars Kristian Holgersen 

Sissel Halse 

 

Vedtak:  

Marthe Pande-Rolfsen 13,1917 1. vara 

Sissel Halse 9,4417 2. vara 

Julian Houmb 6,5333 3. vara 

Magdalon Inge Opdahl 5,7000 4. vara 

Martin Aspebakken Sværen  4,6762 5. vara 

Marie Gjerde Rolandsen 3,2694 6. vara 

Lars Kristian Holgersen 1,6131 7. vara 

Amund Aarvelta 1,3635 8. vara 

André Almås Christiansen 1,1151 9. vara 

 

 

Studenttingssak 11/10   Høring navn NSO 

 

Vedtak: ” Studenttinget mener at navnet på den nye nasjonale studentorganisasjonen 

skal være ”Norsk Studentorganisasjon (NSO)” 

      

 

Studenttingssak 12/10   Høring Arbeidsprogram NSO 

 

Vedtak:  ” Studenttinget vedtar at følgende fem politiske områder er prioriter til 

arbeidsprogrammet til NSO. De politiske områdene står i uprioritert 

rekkefølge. 

 Studenthelse 

 Styrkning av bachelorgraden 

 Entreprenørskap og nyskapning 

 Studentvekst 



 Veiledning og tilbakemelding” 

 

 

 

 

 Studenttingsmøte 04/2009 den: 18.03.2010 

 

 

 

Studenttingssak 16/10   Valg til Velferdstinget – faste representanter 

Kandidater:  Ragne Katrine Ågnes Hansmoen 

Runa Nilssen 

Ola Magnussen Rydje 

Sissel S. Halse 

Ingvill Marie Moen 

Marion Andresen 

Anine Andresen 

Lars-Erik Alstad Aas 

Torgeir Haugstulen 

Kine Myre 

 

Vedtak:  Følgende ble valgt inn som faste representanter til Velferdstinget for 

2010/2011: 

Ingvill Marie Moen 7, 10 

Kine Myre 6, 1429 

Lars-Erik Alstad Aas 5, 4119 

Ola Magnussen Rydje 5, 2262 

Sissel Schjølberg Halse 3, 9389 

Ragne Katrine Ågnes Hansmoen 3, 8873 

Torgeir Haugstulen  3, 6548 

Marion Andresen 3, 6139 

Anine Andresen 2, 9250 

Runa Nilsen 2, 6095 

 

 

Studenttingssak 15/10   Internhusleie  
 

Vedtak: ” Studenttinget mener at 

 det er positivt at man gjennomgår arealbruken på NTNU for å sikre en mer 

rettferdig fordeling. 

 NTNU skal anerkjenne at studentarbeidsplasser er en vesentlig faktor for 

kvalitet i utdanningen, og prioritere studentarbeidsplasser som tiltak for å 

møte den kommende studentveksten. 

 ordningen med internhusleie skal ta hensyn til fagområder med spesielle 

behov for studentarbeidsplasser. 

 internhusleia skal gjøre det lønnsomt for fakultetene å legge til rette for 

studentforeninger. 

 

Areal 

Studenttinget mener at 



 dimensjoneringen av studentarbeidsplasser skal reflektere de faktiske 

arealmessige behov en student har. 

 det skal åpnes for en differensiering av areal for lavere og høyere nivå. 

 areal som blir frigjort skal tilfalle de grupper og enheter som har størst 

behov for det. 

 

Dekningsgrad 

Studenttinget mener at 

 dekningsgrad på studentarbeidsplasser ikke skal reduseres, men økes. 

 studentarbeidsplasser skal holde høy kvalitet med tanke på læringsmiljø. 

 antallet studentarbeidsplasser på lavere nivå skal dekke det behovet som 

blir synliggjort gjennom tellinger. 

 alle studenter på høyere grad som ønsker det skal få tildelt fast 

arbeidsplass.  

 

Bruk og effektivisering av areal 

Studenttinget mener at 

 NTNU skal sørge for at studentene er godt informert om hvor de åpne 

arbeidsplassene er. 

 NTNU utrede muligheter for et elektronisk registreringssystem for bruk av 

studentarbeidsplasser. 

 NTNU bør gjennomføre flere tellinger i samarbeid med studentene for å 

kartlegge bruken av de åpne studentarbeidsplassene. 

 det skal lages en plan for omdisponering av undervisningslokaler til åpne 

studentarbeidsplasser mellom undervisningsslutt og semesterslutt. 

 NTNU skal utrede behovet for dataarbeidsplasser for å se på muligheter til 

å omdisponere disse til ordinære studentarbeidsplasser. 

 

Organisering 

Studenttinget mener at 

 studentarbeidsplasser på lavere grad skal være studieprogramspesifikke. 

 studentarbeidsplasser på høyere grad skal være organisert på fakultetene og 

instituttene, og lokaliseres nær studentenes fagmiljø, slik at studenter 

knyttes til samme studieprogram sitter samlet og at studentene blir sterkere 

knyttet til sitt fagmiljø. 

 alle studentarbeidsplasser på lavere grad skal være åpne og tilgjengelige for 

alle studenter på NTNU. 

 det skal være klarere ansvarsforhold overfor hvem som har drift- og 

vedlikeholdsansvar for studentarbeidsplasser. Møblering av arealene skal 

optimalisere kvalitetsmessige og kvantitetsmessige hensyn ved 

studentarbeidsplasser.  

 ordningen med frie stasjoner på campus skal være som i dag. Fristasjoner 

skal sikres en god forvaltning, slik at disse arealene ikke forringes eller 

prioriteres ned til fordel for annen bruk. 

 antallet undervisningsrom skal dekke behovet slik at all ordinær 

undervisning kan ligge mellom 08:00 og 16:00 på det campus studenten 

har tilhørighet til.” 

 

 



Studenttingssak 16/10 Valg til Velferdstinget – faste representanter 

Kandidater: Eivind Rindal 

Martin Gjelten 

 

Vedtak:  ”Martin Gjelten ble valgt inn som 1 vara til Velferdstinget og Eivind Rindal 

ble valgt inn som 2 vara.” 

 

 

Vedtak:  ”AU får fullmakt til å supplere faste representanter til Velferdstinget” 

 

 

Studenttingssak 14/10 Kjønnspoeng og rekruttering 

 

Vedtak: ”Likestilling og rekruttering 

 

Studenttinget mener at 

 NTNU bør ha et spesielt fokus på oppfølging av studenter på studie det er 

et sterkt underrepresentert kjønn, som et tiltak for å forhindre frafall. 

 Navnebytter på studieprogrammer er gode tiltak dersom de rekrutterer flere 

studenter. Dette selvsagt betinget av at de forstsatt har en sterk forankring i 

det faglige innholdet i studiene.  

 At NTNU skal ta en gjennomgang av studieprogramporteføljen med tanke 

på navnebytter på studieprogrammer. 

 NTNU i større grad bruker ressurser på rekrutteringsprosjekter som 

rekrutterer potensielle studenter på et gunstig tidspunkt i forhold til valg av 

studier og yrke. Dette med utgangspunkt i å skape interesse, og å påvirke 

elever på grunnskolen og videregåendes til valg av studier som er 

skeivfordelte på NTNU. 

 NTNU skal legge til rette for mentorprogram, slik at det kan bli bedre 

rekruttering av det underrepresenterte kjønn på NTNU 

 NTNU bør drive rekruttering på flere arenaer enn i dag. Eksempler kan 

være folkehøyskoler og andre arenaer 

 

Kjønnspoeng 

Studenttinget mener at 

 Kjønnspoeng ikke skal være en sovepute for likestilling på NTNU. Et 

helhetlig syn på rekruttering til studier skal ligge til grunn for tiltak. 

 Kjønnspoengordningen kan være et av mange tiltak for å rekruttere og 

levere kandidater av underrepresenterte kjønn til yrker og fagområder. 

Kjønnspoengordningen bør likevel benyttes ved forsiktighet. 

 Kjønnspoengordningen bør vurderes brukt på flere studier som også lider 

under skeivfordeling. 

 Kjønnspoengordningen bør falle bort over en gitt andel 

kjønnsrepresentasjon. 

 NTNU skal vurdere å innføre kjønnspoeng også ved studier hvor det er 

underrepresentasjon av menn på studie og arbeidsliv.  

 

Studenttinget foreslår følgende endringer til Kjønnspoengordningen ved 

NTNU: 



 Ordningen med kjønnspoeng skal gjelde opptak til studier hvor 

kjønnsrepresentasjonen av ett kjønn er mindre enn 1/4 og denne 

skeivfordelingen gjenspeiler seg i den yrkesgruppen studiet leverer til 

 Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når forholdet mellom kjønn over 

tre år er mellom 25 % og 75 % 

NTNU bør i samarbeid med Studenttinget utarbeide en øvre poenggrense hvor 

kjønnspoeng ikke bør slå inn” 

 

 

 

  

 Studenttingsmøte 05/2010 den: 15.04.2010             

    

 

 

Studenttingssak 18/10 Studentvekst 

 

Vedtak: Finansiering 

Studenttinget NTNU mener at 

 KD må sørge for at enhver utdanningsinstitusjon er økonomisk, materielt 

og faglig rustet til å møte studentveksten 

 NTNUs øverste prioritet må være å opprettholde og øke den faglige 

kvaliteten 

 Alle som er kvalifisert til å ta høyere utdanning bør få muligheten til dette, 

men ikke nødvendigvis hvor de ønsker 

 Det skal være 100 % finansiering av studieplasser, helt frem til den 

resultatbaserte bevilgningen kommer, ved oppretting av et stort antall 

studieplasser 

 Studieplasser ikke skal øremerkes når dette er motstridende med 

institusjonenes egne ønsker 

 NTNUs øverste prioritet må være å opprettholde den faglige kvaliteten 

 

Studieplasser og inntakskvalitet 

Studenttinget NTNU mener at 

 NTNU må lytte til både fagmiljøene og studentenes innspill ved opprettelse 

av nye studieplasser 

 Inntakskvaliteten på NTNU ikke skal reduseres som følge av økt 

studentantall 

 NTNU skal opprette nye studieplasser i forhold til samfunnets behov og 

etterspørsel 

 Videoforelesninger og fjernundervisning er ikke godt nok som et 

selvstendig undervisningstilbud for å møte den kommende studentveksten. 

Dette er tiltak som er egnet som supplement til øvrig undervisning, eller 

innen etter- og videreutdanning  

 

Faglige ressurser 

Studenttinget NTNU mener at 

 Man i større grad kan benytte seg av universitetslektorer i grunnleggende 

emner, dersom dette ikke berører den faglige kvaliteten. 



 Det bør utarbeides et system som i større grad kan dokumentere forholdet 

mellom undervisning og forskning, og administrasjonsarbeid knyttet til 

dette. Spesielt i forhold til søknadsskriving 

 Alle enheter på NTNU bør ha en gjennomgang av bruken av faglige 

ressurser 

 

Utveksling 

Studenttinget NTNU mener at 

 Arbeidet for å øke antallet studenter som drar på utveksling må få et økt 

fokus gjennom en årlig internasjonal handlingsplan 

 NTNU bør jobbe målrettet for å lage flere pakkeløsninger for utveksling på 

alle studieprogram, som holder en god faglig kvalitet 

 Hvert institutt på NTNU skal dokumentere vellykkede utvekslingsopphold 

for kommende studenter. Det bør også jobbes for å opplyse studenter tidlig 

i studieløpet om muligheter for utveksling 

 NTNU skal ikke ta imot flere internasjonale studenter enn det NTNU har et 

godt mottaksapparat for 

 

Infrastruktur 

Studenttinget NTNU mener at 

 NTNU som strategisk ansvarlig for studentvelferd og helhetlig 

læringsmiljø, må stille krav om at hensyn til kapasitet og kvalitet på 

studentvelferdstilbud blir ivaretatt med hensyn til økt studentvekst 

 NTNU kan akseptere en reduksjon i sin andel av studenter som studerer 

i Norge, dersom antallet studenter vokser slik som anslått 

 Dimensjoneringen av antall studieplasser skal samsvare med 

tilgjengelig areal, uten at det går utover den faglige kvaliteten på 

utdanningen 

 Campusplanen må ta større høyde for at den kraftigste studentveksten 

kommer innen de neste 5 årene. NTNU bør styrke samarbeidet med 

kommunen, fylket, SiT og HiST i campus- og byutvikling 

 

Frafall og gjennomstrømning 

Studenttinget NTNU mener at 

 NTNU må satse på Forvei-tilbudet og et godt karriereveiledningstilbud for 

å minke frafall og øke gjennomstrømmingen 

 NTNU bør ta initiativ til et felles frafalls- og gjennomstrømmingsbegrep i 

sektoren og jobbe aktivt for å bedre dokumentere frafall 

 Det bør være større muligheter for å ta studier på deltid” 

 

 

Studenttingssak 17/10  Forsikringsrettigheter for studenter 

 

Vedtak: ”Hovedprinsipper 

 at studenter skal ha like god forsikringsdekning som ansatte på 

utdanningsinstitusjonen når man er i studiesituasjon  

 at en slik forsikringsdekning skal være allmenn og ikke bryte med 

gratisprinsippet 

 



Forsikringsdekning nasjonalt og lokalt 

Langsiktig 

Studenttinget mener 

 at man på nasjonalt og lokalt plan må jobbe for å finne en løsning som 

oppfyller hovedprinsippene 

 

Kortsiktig 

 at NTNU skal se på strakstiltak for å gi forsikringsdekning for studenter i 

særlige risikogrupper fram til en permanent løsning er på plass 

 at NTNU skal jobbe for å få mulighet til å ta lokalt initiativ for å skaffe 

forsikring for studenter 

 Studenttinget NTNU oppfordrer Velferdstinget til å utrede muligheten for å 

opprette en felles forsikring for studenter 

 

HMS-arbeid 

Studenttinget mener 

 at NTNU må informere tydeligere om situasjonen rundt forsikringsdekning 

for studenter i HMS-opplæringen hvert semester 

 at NTNU hele tiden må forbedre rapporteringsrutinene 

 at NTNU må sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig 

sikkerhetsopplæring til studentene 

 at Arbeidstilsynet må sørge for et mer systematisert tilsyn med at UH-loven 

§ 4-3 blir fulgt opp” 

 

 

Studenttingssak 19/10   Budsjett Fadderutvalget 2010 

 

Vedtak: 

 

Konto 

 

 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

 

 

 

 

 

 

201 

201-0 

201-1 

201-2 

201-3 

 

 

Navn 

INNTEKTER 

Overføringer/Inntekter 

Tilskudd fra NTNU 

Sponsorpenger 

Salg av Fadderbarnbånd 

Overskudd 2009 

Cover 

Annonsesalg 

 

SUM INNTEKTER 

 

 

UTGIFTER 

Lønn 

Lønn 

Feriepenger 

Arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiveravgift feriepenger 

 

 

 

Budsjett 2010 

 

 

210 000,00 

140 000,00 

200 000,00 

80 094,52 

20 000,00 

15 000,00 

 

665 094,52 

 

 

 

 

80 000,00 

 

 

 

 

 

80 000,00 



 

 

301 

301-0 

301-1 

301-2 

301-3 

301-4 

301-5 

 

 

302 

302-0 

302-1 

302-2 

302-3 

302-4 

302-5 

302-6 

 

 

 

401 

401-0 

401-1 

 

 

402 

402-0 

402-1 

402-2 

402-3 

402-4 

402-5 

402-6 

402-7 

402-8 

 

 

501 

501-0 

501-1 

 

 

502 

502-0 

502-1 

502-2 

502-3 

502-4 

502-5 

502-6 

 

 

Kontordrift 

Porto 

Kontorrekvisista 

Telefonutgifter 

Kontor 

Mobiltlf 

Mobil ab 

 

 

 

Trykksaker 

Grafisk materiell til kampanje 

Materiell til fadderuka 

Materiell til immatrikuleringsdagen 

Fadderhåndbok (350 stk) 

Fadderbarnhåndbok ( 3300 stk) 

 

 

 

 

Fadderutgifter 

Rekruttering 

Tilskudd til linjeforeninger 

 

 

 

Fadderforpleining 

Incentiver til faddere 

Snacks for alle under faddergalla 

Fadderkurs august/møtekveld 

Premiering 

 Mat faddergalla til fadderne 

Utgifter Fadderstyret 

Fadder t-skjorter 

Fadderarmbånd og fadderbarnarmbånd 

 

 

Fadderuka 

Totalutgift SMS 

mva 

 

 

 

Arrangementer 

Stands på Immatrikuleringsdagen 

Rebusløp 

Ulike leker 

Ulike arrangementer 

Stand up 

Forhåndskjøp av billetter på vista for fadderne og alle med bånd 

 

 

 

 

0,00 

5 000,00 

5 000,00 

0,00 

1 700,00 

150,00 

 

11 850,00 

 

 

1 000,00 

1 000,00 

2 000,00 

15 000,00 

30 000,00 

 

 

49 000,00 

 

 

 

20 000,00 

 

20 000,00 

 

 

5 000,00 

10 000,00 

6 000,00 

2 000,00 

80 000,00 

20 000,00 

27 000,00 

12 000,00 

 

162 000,00 

 

35 000,00 

0,00 

 

35 000,00 

 

 

5 000,00 

15 000,00 

5 000,00 

60 000,00 

85 000,00 

0,00 

 

170 000,00 



 

503 

503-0 

503-1 

503-2 

503-3 

 

 

 

 

701 

701-0 

 

 

801 

801-0 

 

802 

802-0 

 

 

 
 

 

Minus fra 2008 

Leie av bankterminal 

Leiebil 

Drivstoff/ parkering 

 

 

 

 

Diverse  

Kosthold 

 

 

Finansinntekter-/kostnader og gebyrer 

Gebyrer og avgifter 

 

 

Renter av innskuddskonti 

 

 

 

 
 

 

0,00 

10 000,00 

8 000,00 

3 000,00 

 

21 000,00 

 

 

 

3 000,00 

 

3 000,00 

 

1 500,00 

 

 

0,00 

 

 

 

553 350,00 
 

 

 

Studenttingssak 20/10 Lokal avtale om Landsstyret i NSO 

 

Vedtak: ”Studenttinget godkjenner at den vedlagte avtalen kan signeres leder” 
 

 

Studenttingssak 21/10   Utsatt eksamen 

 

Vedtak: ”Studenttinget ønsker å avvise saken” 

 

 

Studenttingssak 22/10 Oppnevning til Utdanningsutvalget 

Kandidater: Morten Olimb 

 

Vedtak:  ”Moten Olimb ble innstilt som fast representant til Utdanningsutvalget.” 

 

 

Varakandidater: Elisabeth Kathleen Ofstad 

 

Vedtak:  ”Elisabeth Kathleen Ofstad ble innstilt som vara representant til 

Utdanningsutvalget” 

 

 

 

 

  



Studenttingsmøte 06/2010 den: 05.05.2010 

 

 

 

Studenttingssak 23/10 Valg av Landsstyrerepresentant NSO 

Kandidater: Marie Gjerde Rolandsen 

 Eirik Korsnes 

 Eivind Rindal 

 

Varakandidater: Lars-Erik Alstad Aas 

Eivind Rindal 

Torun Hegre  

Morten Olimb 

 

Vedtak:  ” Studenttinget velger to (2) representanter i Landsstyret til Norsk 

Studentorganisasjon med funksjonstid 01.07.10 – 30.06.11, samt to 

rekkefølgevara for disse. 

 

Studenttinget vedtar at leder av Studenttinget skal ha fast plass i Landsstyret i 

kraft av sitt verv med funksjonstid 01.01.10 – 31.12.10. Studenttinget valgte 

inn Eirik Korsnes og Marie Gjerde Rolandsen inn til Landstyret NSO, med  

Torun Hegre og Morten Olimb  som rekkefølgevara.. ” 

 

 

Studenttingssak 27/10 Utskriftskvoter 

 

Vedtak:  ” Saken utsettes” 

 

 

Studenttingssak 26/10  Oppnevnelse til FUS 

 

Vedtak: ” Lotte Skolem ble oppnevnt til FUS” 

 

 

Studenttingssak 25/10  Oppnevning til Læringsmiljøutvalget 

Kandidater: Hanne Tresselt 

Christer Løkås (trakk seg under spørsmålsrunden) 

Kjetil Klakegg Bergheim 

Cecilie Horvei 

 

Vedtak:  ” Cecilie Horvei og Hanne Tresselt ble innstilt som fast representant til 

Læringsmiljøutvalget.” 

 

 

Varakandidater: Kjetil Klakegg Bergheim 

 

Vedtak:  ”Kjetil Klakegg Bergeheim ble innstilt som vara til Læringsmiljøutvalget.” 

 

 



Studenttingssak 28/10  Budsjettprioriteringer 

 

Vedtak: ” Studenttinget 2010 skal ha følgende budsjettprioriteringer: 

1.  De foreslåtte endringene i Ex.phil skal realiseres, og midler til å 

gjennomføre dette skal tilføres. 

2.  ForVei skal utvides til et fast veiledningstilbud, og skal være 

et tilbud for alle studenter på NTNU. 

3.  En økt satsning på bedre faglig oppfølgning av studenter med 

tanke på underveisevaluering.” 

 

 

Studenttingssak 24/10  Oppnevning til Den Sentrale Klagenemnd 

Kandidater: Espen S. Olsen (stiller på papir) 

Olav Reppen Breivik 

Christer Løkås 

 

Vedtak:  ”Olav Reppen Breivik ble valgt som fast representant til Den Sentrale 

Klagenemnd.” 

 

 

Varakandidater: Christer Løkås 

Espen S. Olsen 

 

Vedtak: ”Christer Løkås ble valgt som vararepresentant til Den Sentrale Klagenemnd.” 

 

 

Orienteringssak 01/10 Listevalg 

Saken ble debattert. 

 


