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Bærekraftspolitisk plattform 
 

   

Møtedato: 26.10.2017  Saksbehandler: Johannes Bjartnes og 
Gjermund Langset 

 Saksbehandler: Jone Trovåg 

_______________________________________________________________________ 2 
 3 
Sti-sak 38/17 – Bærekraftspolitisk plattform 4 
_______________________________________________________________________ 5 

Vedlegg 6 

Berekraftspolitisk plattform 7 

Forkortelser 8 

_______________________________________________________________________ 9 

Bakgrunn for saken 10 

Bærekraftsmålene	ble	i	2015	vedtatt	av	alle	FNs	medlemsland	som	en	forlengelse	av	11 
milleniumsmålene.	Hensikten	med	målene	er	å	binde	alle	land	til	å	bidra	til	en	bærekraftig	12 
utvikling	på	kloden	vår.	Arbeidet	med	bærekraftig	utvikling	omtales	ofte	som	Agenda	2030.	13 
Med	den	har	alle	land	i	verden	satt	seg	fore	å	se	de	tre	hovedtypene	av	bærekraft	i	14 
sammenheng.	Økonomisk,	sosial	og	miljømessig	bærekraft	må	alle	spille	på	lag	for	at	man	15 
skal	sikre	en	bærekraftig	utvikling.		16 
	17 
Gjennom	bærekraftsmålene	har	FNs	medlemsland	gitt	alle	organisasjoner	og	aktører	i	18 
samfunnet	i	oppdrag	å	definere	hvordan	de	selv	kan	arbeide	med	å	implementere	19 
bærekraftsmålene,	og	på	den	måten	sikre	en	bærekraftig	utvikling	for	kloden.		20 
	21 
Store	norske	leksikon	definerer	bærekraftig	utvikling	på	følgende	måte:	Bærekraftig	utvikling	22 
defineres	som	en	utvikling	som	tilfredsstiller	dagens	behov	uten	å	ødelegge	fremtidige	23 
generasjoners	muligheter	til	å	tilfredsstille	sine	behov.	Dette	er	en	forholdsvis	bred	24 
definisjon,	som	krever	konkretisering	og	operasjonalisering.	Man	har	videre	definert	de	25 
ovennevnte	delene	av	bærekraftstrekanten:	Økonomisk,	sosial	og	miljømessig	bærekraft.	26 
Disse	er	nyttige	for	å	skille	ut	hvor	og	hvordan	man	skal	gjøre	tiltak,	men	tilbyr	likevel	ikke	en	27 
god	operasjonalisering	av	bærekraftsbegrepet.	Det	er	her	bærekraftsmålene	tilbyr	et	godt	28 
verktøy	for	å	arbeide	med	bærekraft.		29 
	30 
Alle	de	17	målene	er	til	sammen	ment	å	skulle	dekke	summen	av	alle	felt	man	må	legge	ned	31 
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en	innsats	for	å	oppnå	bærekraftig	utvikling.	Alle	disse	17	målene	har	et	varierende	antall	32 
delmål(tilsammen	169	delmål)	som	tilbyr	en	konkrete	handlingsmål.	Det	er	de	17	33 
bærekraftsmålene	og	de	169	delmålene	som	har	ligget	til	grunn	for	prosessen	rundt	34 
utarbeidelsen	av	forslaget	til	Studenttingets	bærekraftspolitiske	plattform.		35 
	36 
Studenttinget	har	per	i	dag	ikke	politikk	for	å	kunne	være	med	å	sette	agendaen	for	hvordan	37 
NTNU	skal	arbeide	med	bærekraft.	Dette	er	et	tema	som	kommer	til	å	få	oppmerksomhet	38 
framover,	og	da	er	det	viktig	at	Studenttinget	har	politikk	til	å	være	med	i	prosessene.	Det	er	39 
hensikten	med	denne	plattformen.		40 
	41 
Det	strategiske	satsingsområdet	NTNU	Bærekraft	vedtok	i	juni	2017	en	ny	forskningsstrategi.	42 
Dette	programmet	inneholder	samarbeidende	forskningsmiljø	internt	ved	NTNU	som	43 
utmerker	seg	innen	bærekraft.	Fra	utgangen	av	2018	vil	man	konsentrere	seg	om	4	44 
hovedområder.	Disse	er:		45 

• Bærekraftig	bruk	og	bevaring	av	biodiversitet	og	økosystemtjenester	46 
• Overgangen	til	sirkulær	økonomi	og	bærekraftige	produksjons-	og	forbrukssystemer	47 
• Klimaendringer:	Utslippsreduksjon	og	klimatilpasning	48 
• Overgangen	til	smarte,	bærekraftige	byer	og	bygninger	49 

NTNU	Bærekraft	har	definert	at	målene	6,13,14	og	15	har	høyest	relevans	for	dem,	mens	50 
7,9,11	og	12	også	er	viktige.	51 
	52 
De	strategiske	satsningsområdene	til	NTNU	dreier	seg	i	all	hovedsak	om	forskning,	derfor	har	53 
ikke	NTNU	bærekraft	noen	særlige	ressurser	hva	gjelder	bærekraft	i	utdanningene.	54 

Saksbehandlers	vurdering	55 

Plattformen	har	to	hoveddeler,	en	om	bærekraft	i	utdanningene,	og	en	om	bærekraft	i	56 
organisasjonen	NTNU.	Diskusjonene	om	det	grønne	skiftet	og	bæerkraftsmålene	fra	57 
diskusjonssaken	på	forrige	Sti-møte	er	tatt	inn	i	de	to	delene.		58 
	59 
Saksbehanderne	har	forsøkt	å	utarbeide	en	plattform	som	er	i	tråd	med	de	innspillene	som	60 
har	kommet	på	verksteder	på	Stiminaret,	kick-off-turen	til	Studentparlamentet	i	Ålesund	61 
samt	et	verksted	om	bærekraftsmålene	der	både	Sti-medlemmene	og	øvrige	62 
studentorganisasjoner	var	invitert.	Likevel	er	bærekraft	et	såpass	bredt	tema	at	ikke	alle	63 
momenter	har	fått	plass	i	plattformen.	En	plattform	skal	heller	ikke	være	en	samling	av	all	64 
mulig	politikk	på	området,	men	heller	et	grunnlag	til	å	arbeide	videre	med	temaet,	gjennom	65 
beslektede	prosesser	på	NTNU	og	andre	utdypende	vedtak	i	Studenttinget.		66 
	67 
Plattformen	henvender	seg	i	all	hovedsak	mot	prosesser	som	foregår	eller	som	vi	ønsker	at	68 
skal	foregå	på	NTNU.	Likevel	fatslår	den(i	AUs	forslag)	at	akademia	som	en	del	av	samfunnet	69 
har	et	ansvar	for	oppnåelse	og	implementering	av	bærekraftsmålene.	I	februar	2018	70 
arrangeres	det	en	konferanse	i	Bergen	med	akademias	rolle	i	implementeringen	av	71 
bærekraftsmålene	som	tema.	I	tillegg	vil	bærekraftsmålene	bli	relevante	under	SAIHs	72 
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politiske	kampanje	senere	på	våren.	Det	er	positivt	at	Studenttinget	er	såpass	tidlig	ute	med	73 
å	utvikle	politikk	på	dette	området.	Studenttinget	kan	derfor	være	med	å	sette	agendaen	for	74 
hvilken	rolle	akademia	har	i	implementeringen	av	bærelraftsmålene,	og	har	kompetanse	til	å	75 
bistå	andre	studentdemokratier	i	politikkutviklingen.	Samtidig	kan	vi	vedta	utdypende	76 
politikk	når	bærekraft	er	på	dagsorden	senere.	77 
	78 
Plattformen	tar	ikke	for	seg	forskningsaktivitet	ved	NTNU.	Saksbehandlerne	mener	hvordan	79 
NTNU	prioriterer	forskningsmidler	ikke	er	viktig	for	Studenttinget	å	vedta	politikk	om	i	denne	80 
sammenhengen.	Derfor	har	dokumentet	to	hoveddeler	som	tilsvarer	områder	der	81 
Studenttinget	har	stor	påvirkningskraft. Saksbehanderne anbefaler at tilleggsforslag holder 82 
seg innenfor de to hoveddelene av dokumentet, og at man ikke legger til flere deler.  83 
 84 
Dokumentet er skrevet på nynorsk, men endrings- eller tilleggsforslag kan leveres på begge 85 
målformer, og blir oversatt av AU i etterkant.  86 

Arbeidsutvalgets innstilling 87 

Studenttinget vedtar dokumentet Berekraftspolitisk plattform med de endringer som vedtas 88 
under møtet.  89 
Arbeidsutvalget får redaksjonell, oversettings og designmessig fullmakt. 90 
Dissenser er lagt fram i forslag til plattformen.  91 



 

Berekraftspolitisk plattform 1 

 2 

Studenttinget meiner at akademia generelt og NTNU spesielt, har eit ansvar for at verda skal 3 

nå berekraftsmåla, som er vedteke av alle FNs medlemsland i 2015. Berekraftsmåla er ein 4 

felles global agenda for å nedkjempe fattigdom, ulikskap og klimaendringar innan 2030. 5 

berekraftsmåla og agenda 2030 gjeld alle verdas land og har som premiss at statar, 6 

sivilsamfunn, næringsliv og enkeltindivid har eit delt ansvar, men på ulike nivå, for at måla 7 

vert nådd. 8 

 9 

Studenttinget meiner det er vår felles oppgåve å implementere berekraftsmåla og annen 10 

politikk om berekraft. Dette dokumentet er grunnlaget for Studenttingets bidrag i å nå 11 

berekraftsmåla.  12 

 13 

NTNU må, gjennom sin visjon “kunnskap for ei betre verd”, føre ein bevisst og heilhetleg 14 

strategi for berekraft ved universitetet. 15 

 16 

Denne plattforma har to deler: berekraft i utdanning ved NTNU og berekraft i organisasjonen 17 

NTNU. Omsyn til berekraftsmåla og det grøne skiftet er lagt til grunn for dette. 18 

Berekraft i utdanningane 19 

NTNUs viktigaste bidrag til samfunnet er alle kandidatane som vert uteksaminert kvart år. 20 

Universitetet har ein enorm moglegheit til å forme sine studentar. Denne moglegheita bør 21 

NTNU aktivt nytte for å skape studentar og kandidatar med god kompetanse på berekraft. 22 

Studentane er NTNUs viktigaste bidrag i å skape eit berekraftig samfunn. 23 

 24 

Studenttinget meiner at utdanningar ved NTNU skal være for alle, uavhengig av religion, 25 

livssyn, klede, etnisk bakgrunn, kjønn eller andre forhold. Alle studentar skal ha like 26 

moglegheiter når dei har vorte ein del av universitetet. I tillegg er det viktig at alle 27 

samfunnsgrupper i Noreg har like moglegheiter for tilgang på høgare utdanning. Difor meiner 28 

Studenttinget det er viktig at NTNU utviklar og sett i gong gode tiltak for mangfaldig 29 

rekruttering. Utdanning for alle inneberer også at gratisprinsippet skal gjelde i høgare 30 

utdanning for alle studentar, også dei internasjonale.  31 

 32 

NTNUs miljøambisjon slår fast at alle studentar ved NTNU skal ha grunnleggande 33 

kunnskapar om berekraft. Studenttinget meiner alle studentar ved NTNU skal være 34 

berekraftige studentar. Det inneberer en førekomst av berekraft i alle utdanningar. 35 

 36 

Å skape berekraftige studentar meiner Studenttinget ein bør gjøre ved å utnytte fagmiljøas 37 

eigenart. NTNU er eit breddeuniversitet, og i berekraftsspørsmål bør ein ta i bruke heile 38 

bredda av universitetet. Berekraft er, som de 17 berekraftsmåla illustrerer, eit veldig bredt 39 

tema. Ved implementering og tydeliggjering av berekraft i alle utdanningar kan NTNU bidra 40 

til ei brei kompetanseheving innan berekraft og bidra til ei berekraftig utvikling i samfunnet.  41 

 42 

Samtidig meiner Studenttinget det er veldig viktig å utnytte kva NTNUs studentar kan gjere 43 

samen på tvers av fagområder. Difor bør ein nytte dei emna som i seg sjølv er tverrfaglege, 44 

derunder områdeemna, ex.phil og ekspertar i team, til å bevisstgjøre studentane om berekraft. 45 

Desse faga inneheld konkret og praktisk problemløysning om berekraft. På den måten kan ein 46 



 

synliggjere korleis ein kan arbeide med berekraft i etter endt utdanning og kva slags tiltak 47 

som trengs i nærområda til NTNU. 48 

 49 

Innovasjon og entreprenørskap ved NTNU bør være berekraftig. (Dissens 1) Studenttinget 50 

meiner at innovasjonar som ikkje er berekraftige ikkje bør skje ved NTNU. Difor må alle 51 

deler av NTNU som driv med innovasjon sørge for at det skjer på ein berekraftig måte, og at 52 

alle studentar som lærer om innovasjon og entreprenørskap gjer det i eit berekraftig 53 

perspektiv. 54 

 55 

Studenttinget meiner at NTNU bør kartlegge kva plass berekraft har i alle utdanningane ved 56 

universitetet. Det bør være fakulteta sitt ansvar å føre tilsyn med at alle utdanningar 57 

inkluderer berekraft på en tilfredsstillande måte. Fakulteta må ta til etterretning det bilete av 58 

verkelegheita kartlegginga gir, og er ansvarlige for å sette i gong tiltak som gir berekraft ein 59 

god rolle i alle utdanningar. I studiar styrt av rammeplan må det leggast spesielt vekt på å 60 

kvalitetssikre innhaldet i det rammeplanane som inneheld berekraft. I dei rammeplaner som 61 

ikkje seier noko om temaet bør ein flette inn berekraft på en tilfredsstillande måte, og arbeide 62 

for at det blir inkludert.  63 

 64 

NTNU har i samarbeid med flyktninghjelpa eit program for undervisning i innovasjon og 65 

entreprenørskap i ei flyktningleir i Kenya. Dette er eit eksempel på eit godt tiltak, 66 

Studenttinget meiner NTNU bør satse vidare på liknande tiltak. 67 

 68 

Berekraftsmåla understrekar viktigheita av å ha gode utdanningar for lærarar og andre, 69 

spesielt i øy-statar og utviklingsland. Studenttinget meiner NTNU kan bidra til dette gjennom 70 

utvekslingsavtaler med institusjonar i dei nemnte landa. På den måten kan ein bidra til å 71 

utvikle utdanningane i dei landa, samtidig som norske studentar får utvida horisont. Denne 72 

type utveksling er spesielt viktig i lærarutdanningane, men må også systematiserast og satsas 73 

på i andre utdanningar. 74 

 75 

Berekraft i organisasjonen NTNU 76 

NTNU er ein stor organisasjon eit betydelig klimaavtrykk. Korleis NTNU forvaltar og brukar 77 

ressursar er viktig for fotavtrykket til NTNU, men også som eit symbol og 78 

føregangsorganisasjon for næringsliv og organisasjonar i Noreg. Difor er det viktig at 79 

universitetet fører ein god politikk for berekraft i organisasjonen NTNU. Universitetet skal 80 

med utgangspunkt i kartleggingar og miljøreknskap lage ein handlingsplan for eit berekraftig 81 

universitet.  82 

 83 

Alle campus tilhøyrande NTNU børe være en nullutslippscampus. Det inneberer at nye bygg 84 

og ny campusutvikling som skjer ved universitetet må være pluss-bygg for å veie opp for 85 

gamle og umoderne bygg. Som et ledd i dette meiner Studenttinget at alle bygg som eigast 86 

eller leies av NTNU bør energieffektiviserast. (Dissens 2) I tillegg bør ein arbeide vidare med 87 

varmesløyfer på fleire campus.  88 

 89 

God avfallshandtering er eit viktig tiltak for å være en berekraftig campus. Dette gjeld både 90 

for universitetets “hushaldningsavfall” og for avfall frå spesiell forskningsaktivitet. 91 

Kjemikalier, metaller og anna farleg avfall må behandlast på ein forsvarleg måte, og 92 

resirkulerast der det er moglegheit. I tillegg må det være godt synlige og gode miljøstasjoner 93 

utplassert tilstrekkelig antall steder på campus, slik at det er enkelt å kaste miljøvennlig for 94 



 

alle studentar og tilsette. 95 

 96 

NTNU bør stille sterke miljø- og berekraftskrav i alle anskaffingar som gjerast av 97 

universitetet. Omsynet til berekraftig og miljøvenlegheit skal vege tungt i anskaffingar, sjølv 98 

om det kan innebere økonomiske kostnader.  99 

 100 

Studenttinget meiner at miljøreknskap er et godt verkemiddel for å identifisere kva områder 101 

det er viktig å sette i gong tiltak. NTNU bør minimum annakvart år lage eit miljøreknskap. 102 

Observasjonane som vert gjort i forbinding med dette bør takast til følgje og føre til handling 103 

i dei relevante ledda ved NTNU.  104 

 105 

Mangfald og likestilling er ein viktig del av å skape ein berekraftig organisasjon. Difor er det 106 

særs viktig at universitetet følgjer opp handlingsplanar for likestilling og mangfald ved 107 

NTNU. Samstundes meiner Studenttinget at ein må vere spesielt bevisst på å inkludere 108 

personer som identifiserer seg som LGBT+. Det inneberer kjønnsnøytrale toalett og 109 

kjønnsnøytral språkbruk i alle ledd.  110 

 111 

Biologisk mangfald er viktig for å skape berekraftige byar. Studenttinget meiner at park- og 112 

uteareal i tilknytning til alle NTNUs campus bør kartleggast etter biologisk mangfald. 113 

Kartlegginga bør resultere i konkrete tiltak til styrking av det biologiske mangfaldet ved 114 

NTNU.  115 

 116 

Studenttinget meiner akademia har eit særskild ansvar for å bidra til å nå berekraftsmåla. 117 

Difor meiner Studenttinget at NTNU bør delta og ta initiativ til samarbeid om korleis 118 

universitet og høgskular skal bidra til å nå berekraftsmåla. Det bør også opprettast eit nettverk 119 

av personar og enhetar på NTNU som arbeider med berekraft slik at universitetets innsats på 120 

berekraft kan sjåast på med eit heilhetleg blikk. 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

 126 

 Dissens 1 v/Gjermund Kvernmo Langset linje 50. Ny tekst: 127 

«All innovasjon og entreprenørskap ved NTNU skal være berekraftig» 128 

 129 

Bakgrunn for dissens 1: Vi må tørre å stille sterkare krav til oss sjølv og NTNU en at vi bør. 130 

At innovasjon er berekraftig betyr at vi ikkje øydelegg for komande generasjonar sine 131 

moglegheiter med arbeidet vi gjer, det bør alltid være eit mål. 132 

 133 

 134 

 135 

 Dissens 2 v/Gjermund Kvernmo Langset linje 86-87. Ny tekst: 136 

«Som eit ledd i dette meiner studenttinget at det skal byggast solcellepanel på taket av 137 

alle bygg» 138 

 139 

Bakgrunn for dissens 2: Formålet med avsnittet er at NTNU skal ha nullutslippscampus. 140 

Ennergieffektivisering bidreg ikkje til dette. Ja, vi må sleppe ut mindre, men vi må tørre å 141 

tenke lengre, slik at formålet bak avsnittet vert ivaretatt i alle setninger. 142 

 143 
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Møtedato: 26.10.2017  Saksbehandler: Magnus Johannesen 
og Anja Beate Andersen 

_______________________________________________________________________ 2 

STi-sak 41/17  Positiv særbehandling 3 

_____________________________________________________________________ 4 

Vedlegg 5 

Utkast til Politikk for likestilling og mangfold 2018-2021 6 

Styresak om Likestilling og mangfold 25.10.17. 7 

Forkortelser 8 

IKT - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 9 

MIL - Mangfold, inkludering og likestilling 10 

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11 

NSO - Norsk studentorganisasjon 12 

LHBT+ - Lesbisk, homofil, biseksuell, transperson, + 13 

___________________________________________________________________ 14 

Bakgrunn for saken 15 

NTNU har gjort et arbeid for å utvikle sin politikk på likestilling. Dette resulterte i 16 

politikk for likestilling og mangfold som diskuteres på styrets møte den 25.10.17. 17 

Denne politikken legger grunnlaget for det videre arbeid med likestilling og mangfold, 18 

og definerer at det er viktig å arbeide med mer enn bare likestilling. Mangfold er også 19 

viktig i akademia. Sammen med dette ble det utformet en handlingsplan. Rektor har 20 

vurdert handlingsplanen til å være særdeles ambisiøs og ønsker å rette fokuset mot 21 

å jobbe for kjønnsbalanse i hovedsak, og utrede hvordan vi skal jobbe med etnisitet. 22 

 23 

NSO har i sin nåværende MIL-plattform1 vedtatt at definisjonen på lik tilgang til 24 

høyere utdanning  er «at alle som er fagleg kvalifisert til det skal ha tilgang til norsk 25 

høgare utdanning, utan omsyn til etnisitet, språk, religiøsitet, livssyn, seksuell 26 

orientering, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk». Denne 27 

plattformen ble vedtatt av landsstyret i 2014, og skal nå revideres på NSO sitt 28 

landsmøte i april. 29 

 30 

“Bedre kjønnsbalanse bidrar til bedre forskning og et bedre arbeidsmiljø for alle” 31 

skriver utvalget for likestilling og mangfold i sitt utkast til Politikk for likestilling og 32 

mangfold 2018-2021. 33 

 34 

Positiv særbehandling omhandler ikke diskriminering i opptaksprosessen, men etter 35 

                                                 
1
 MIL-plattform: https://www.student.no/dokumenter/mangfold-inkludering-likestillingspolitisk-plattform/  

https://www.student.no/dokumenter/mangfold-inkludering-likestillingspolitisk-plattform/
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opptaket. Et godt eksempel på positiv særbehandling av kjønn er Jenteprosjektet 36 

Ada2. Dette prosjektet bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne kvinner til IKT-37 

bransjen. I dette prosjektet jobbes det mye med trivsel og motivasjon gjennom hele 38 

utdanningen. Et annet lignende tiltak er Jenter og teknologi3. Dette er et prosjekt som 39 

arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for kvinner på teknologiutdanningene ved 40 

campus Kalvskinnet gjennom hele studieåret. I likhet med Jenteprosjektet Ada er 41 

dette for å motivere og inspirere kvinner til å fullføre en 3-årig ingeniørutdanning. 42 

Motargumentet for denne typen prosjekter er ofte at det er urettferdig, og derfor 43 

burde man ikke ha det. Jenteprosjektet Ada anerkjenner at det er urettferdig, men 44 

mener likevel at det er viktig, men bakgrunn i at morgendagens teknologi skal brukes 45 

av både kvinner og menn, derfor må man også sikre at de som utvikler teknologien 46 

er med på å utforme den.  47 

 48 

Positiv særbehandling er et tiltak for å sørge for et godt læringsmiljø for en 49 

underrepresentert gruppe, for eksempel kjønn slik som Jenteprosjektet Ada og 50 

Jenter og teknologi. Andre underrepresenterte grupper som utvalget for likestilling og 51 

mangfold beskriver i sitt utkast er på bakgrunn av etnisitet, funksjonsevne og seksuell 52 

identitet. 53 

 54 

Likestilling har tidligere blitt behandlet i form av sak om kjønnspoeng flere ganger, 55 

sist ved STi-sak 12/15. Det ble også diskutert i STi-sakene 13/13 og 14/10. De 56 

relevante delene av vedtakene gjengies her: 57 

Studenttinget er mot bruk av kjønnspoeng (12/15) 58 

Studenttinget skal jobbe for å avvikle bruken av kjønnspoeng ved opptak til høyere 59 

utdanning (12/15) 60 

Studenttinget mener det må sees helhetlig på hvilke faktorer som motiverer det 61 

underrepresenterte kjønn til å søke opptak på NTNU. Det er uheldig at 62 

kjønnspoengene alene sees på som en faktor. (13/13) 63 

Studenttinget mener at NTNU skal tenke bredere på rekruttering, særlig gjennom 64 

nasjonalt samarbeid. Dette gjennom å skape holdninger og interesse for fagområder 65 

med ujevn kjønnsbalanse. (13/13) 66 

Dersom NTNU velger å fortsette med bruk av kjønnspoeng skal ordningen fungere 67 

slik: 68 

● Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når representasjonen av det 69 

underrepresenterte kjønn er over 20 %. (13/13) 70 

● Hvert enkelt studieprogram må få godkjenning for bruk av kjønnspoeng fra år 71 

til år, slik at kjønnspoengene ikke benyttes ukritisk over flere år. (13/13) 72 

● Studenttinget mener det skal det være en generell regel at det ikke blir innført 73 

kjønnspoeng på noe studie før de på en periode på minst 3 år har hatt en 74 

underrepresentasjon av et kjønn på under 20 %. (13/13) 75 

● Kjønnspoeng skal benyttes uavhengig av hvilket kjønn det er som er 76 

underrepresentert. (13/13) 77 

NTNU bør ha et spesielt fokus på oppfølging av studenter på studie det er et sterkt 78 

                                                 
2
 http://www.ntnu.no/jenter 

3
 https://www.ntnu.no/jenterogteknologi 

http://www.ntnu.no/jenter
https://www.ntnu.no/jenterogteknologi
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underrepresentert kjønn, som et tiltak for å forhindre frafall. (14/10) 79 

NTNU skal legge til rette for mentorprogram, slik at det kan bli bedre rekruttering av 80 

det underrepresenterte kjønn på NTNU. (14/10) 81 

 82 

I all hovedsak gjelder dette på rekrutteringstiltak. Tiltaket gjelder ikke mangfold, noe 83 

som denne diskusjonssaken har som formål å utvide perspektivet til, med bakgrunn i 84 

NTNU sin retning fremover. Positiv særbehandling bryter ikke med Studenttingets 85 

vedtak da det ikke gjelder særbehandling ved inntak på NTNU. 86 

Saksbehandleres vurdering 87 

Positiv særbehandling kan være med å styrke mangfoldet ved NTNU og medvirke til 88 

likestilling da det legger til rette for å motivere til faglig utvikling og forhindre frafall 89 

hos underrepresenterte grupper.  90 

 91 

I arbeidsprogram for 2017 har Studenttinget vedtatt at «NTNU skal forebygge frafall 92 

ved å sette i gang konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet på universitetet». Positiv 93 

særbehandling er etter saksbehandlernes vurdering et konkret tiltak som kan være 94 

med på å forebygge frafall blant underrepresenterte grupper. Prosjekter som 95 

Jenteprosjektet Ada og Jenter og teknologi er positiv særbehandling av det 96 

underrepresenterte kjønn. Slike tiltak for kvinner bidrar til å skape et godt 97 

læringsmiljø og motvirke frafall som igjen bidrar til kjønnsbalanse. Saksbehandlerne 98 

har ikke funnet noen konkrete prosjekt ved NTNU som særbehandler menn. Dette er 99 

urovekkende. Ved en del helsefag er menn det underrepresenterte kjønn, men det er 100 

ingen tiltak. Dette er ikke likestilling, og dette burde sette et større fokus på å gjøre 101 

noe med læringsmiljøet også ved disse utdanningene. 102 

 103 

Lovverket har tidligere ikke åpnet for å bruke kjønnspoeng for menn. Dette har likevel 104 

blitt gjort, og det er stor sannsynlighet for at det åpnes for det i opptaksforskriften til 105 

kunnskapsdepartementet. Dette gjør at NTNU må ta stilling til om det skal brukes 106 

eller ikke ved for eksempel bachelor i sykepleie. Ved opptaket i 2016 hadde bachelor 107 

i sykepleie ved NTNU 15 % menn4. Her kommer uttalelsen fra Studenttinget til å bli 108 

det samme som er blitt gjort ved tidligere behandlinger: At kjønnspoeng for å sikre 109 

balanse i studieporteføljen er et lite treffsikkert tiltak, og man bør heller fokusere på 110 

tiltak som sørger for at studiene virker attraktive for søkere, og forhindrer frafall for de 111 

som allerede har kommet inn. Dette mener saksbehandlerne fortsatt er riktig.  112 

 113 

Ved opptak 2016 var det første gjennomføring der man hadde fjernet kjønnspoeng 114 

for kvinner ved utvalgte studier ved NTNU. De studiene med høyest poenggrense var 115 

de som fikk størst utslag. Industriell økonomi og teknologiledelse gikk fra 61 % til 19 116 

% kvinneandel ved opptaket i 2015 til 2016.5 Ved opptaket i 2017 var tallet doblet 117 

igjen, og med en andel på 38 % kan man si at forholdene nærmer seg normalisert.  118 

 119 

                                                 
4
Opptak sykepleie summert, unntatt deltid. https://s.ntnu.no/sykepleie 

5
 Tall fra DBH og FUS sak 67/2017 

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&columns=arstall!8!kjonn&index=5&formel=422&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Norges%20teknisk-naturvitenskapelige%20universitet!9!Fakultet%20for%20helse-%20og%20sosialvitenskap!9!Institutt%20for%20sykepleievitenskap&param=arstall%3D2017!8!2016!8!2015!8!2014!8!2013!9!dep_id%3D1!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1150!9!fakkode%3D481!9!ufakkode%3D300
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=156&visKode=false&columns=arstall!8!kjonn&index=5&formel=422&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Norges%20teknisk-naturvitenskapelige%20universitet!9!Fakultet%20for%20samfunns-%20og%20utdanningsvitenskap!9!Institutt%20for%20industriell%20%C3%B8konomi%20og%20teknologiledelse&param=arstall%3D2017!8!2016!8!2015!8!2014!8!2013!9!dep_id%3D1!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1150!9!fakkode%3D210!9!ufakkode%3D610
https://o365addins.it.ntnu.no/RadUtvalg/FUS/8-fus-mote
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Etnisitet referer til noen spesifikke markører mellom grupper. Identitetsskapende 120 

kriterier i denne sammenheng kan være knyttet til historie, geografi, hudfarge, språk 121 

og kultur. Utvalget for likestilling og mangfold har identifisert tre grupper. Disse er 122 

ment som illustrasjoner og ikke som uttømmende definisjoner for hva som omfattes 123 

av begrepet etnisitet ved NTNU. Disse gruppene er internasjonalt ansatte og 124 

studenter, personer med innvandrerbakgrunn og urbefolkning og nasjonale 125 

minoriteter. Det er et mål for NTNU å inkludere og synliggjøre alle ansattes 126 

kompetanse og ambisjoner uavhengig av etnisitet.  127 

 128 

Studenttinget har politikk om funksjonsnedsettelser og tilrettelegging av 129 

studiesituasjonen. Studenttinget mener at det “skal sees helhetlig på begrepet 130 

funksjonsnedsettelser, og det skal inkludere både de synlige og usynlige 131 

funksjonsnedsettelsene” (29/12). Fysiske funksjonsnedsettelser har et sterkt lovverk 132 

knyttet til seg gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven6. Usynlige 133 

funksjonsnedsettelser kan være vanskelige å fange opp og tilrettelegge for. Ikke 134 

minst opplever mange studenter å bli en “kasteball” mellom kontorer ved 135 

universitetet, og gir opp før de får tilretteleggingen de har krav på.  136 

 137 

NTNU vil at ansatte og studenter skal føle seg inkludert og verdsatt i organisasjonen, 138 

uavhengig av seksuell identitet. Forskning viser at diskriminering av personer som 139 

identifiserer seg i LHBT+-minoritetsgruppen forekommer.I henhold til 140 

personopplysningsloven7 kan man ikke spørre personer om seksuelle forhold. Med 141 

dette kan det tolkes at man ikke kan spørre studenter og ansatte om hvilken legning 142 

de har, eller hvilket kjønn de identifiserer seg med. Dette gjør det vanskelige å 143 

kartlegge, og spesifere tiltak for å inkludere denne gruppen.  144 

 145 

Punkter til diskusjon: 146 

● Skal Studenttinget mene noe om alle de underrepresenterte gruppene som er 147 

vurdert? 148 

● Er det noen underrepresenterte grupper Studenttinget mener ikke er 149 

inkludert/diskutert? 150 

● Er positiv særbehandling noe Studenttinget ønsker å utarbeide politikk om 151 

fremover, hva skal isåfall fokuseres på? 152 

● Har Studenttinget forslag til konkrete tiltak som kan bringes videre i arbeidet 153 

mot NTNU, NSO eller 2018? 154 

AUs innstilling 155 

Studenttinget diskuterer saken 156 

                                                 
6
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61#KAPITTEL_3  

7
 https://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§2  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/%C2%A72
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Politikk for likestilling og mangfold 2018-2021 
 

Politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold ved NTNU er nært koblet til NTNU’s  

samfunnsoppdrag og visjon om «Kunnskap for en bedre verden». Kunnskap for en bedre 

verden skapes best i en virksomhet som er likestilt, mangfoldig og kjønnsbalansert.  

Dette er første gangen NTNU har en politikk og handlingsplan for likestilling som inkluderer 

et perspektiv på mangfold. NTNU ønsker medarbeidere som tilsammen representerer en 

stor bredde i faglig kompetanse for å sikre kvalitet og et demokratisk grunnlag for 

forskningen. Det er et sentralt poeng at likestilling og mangfold tenkes inn i arbeidet med å 

sikre denne bredden. NTNU ønsker større åpenhet og mer kunnskap om utfordringer knyttet 

til å fremme likestilling, kjønnsbalanse og mangfold, og å inkludere studenter og ansatte 

uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell identitet, etnisitet, hudfarge, nasjonal 

opprinnelse, kulturell og religiøs bakgrunn, funksjonsevne og alder. 

Målet for NTNU er en inkluderende arbeids- og organisasjonskultur som kjennetegnes og 

skapes ved at både individer og grupper opplever at de passer inn, kjenner seg velkommen 

og får bekreftelse på egen innsats. Dette handler blant annet om bevisst språkbruk, fokus på 

tydelighet og bruk av språk og kommunikasjonskanaler som inkluderer alle ansatte. Dette for 

å unngå fremmedgjøring, manglende kompetanseutvikling, og mulighet til å påvirke egen 

arbeidssituasjon. 

Ansvaret for en inkluderende og mangfoldig arbeids- og organisasjonskultur ligger til 

syvende og sist hos NTNUs ledere og styrer på alle nivå. Disse må ta aktive og bevisste grep 

for å skape et mer likestilt universitet. Samtidig må alle ansatte og studenter bidra i dette 

betydningsfulle arbeidet. Å lede handler om å velge de riktige menneskene til de riktige 

jobbene, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion, seksuell legning, og 

bakgrunn. Ensidig utvelgelse bidrar til homogene miljøer og sementering av eksisterende 

skjevheter ved universitetet.  

Forskning om rekrutteringsprosesser utfordrer troen på at kvalifikasjonsvurderinger i 

rekrutteringsprosessen alltid er kjønnsnøytrale. Studier viser at både kvinner og menn 

ubevisst undervurderer kvinner og overvurderer menn.1 Kunnskap og bevissthet om 

ubevisste forforståelser av kjønn er svært viktig i ansettelsesprosessen for å unngå tap av 

talenter. 

NTNUs tilpasningsavtale til Hovedavtalen i staten har bestemmelser som regulerer hvordan 

de ansattes organisasjoner og arbeidsgiver skal samarbeide vedrørende likestilling og 

mangfold.   

                                                           
1 Valian Virginia, (1998) Why so slow. The advancement of women. Cambridge: MIT press 
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Politikken for likestilling og mangfold skal integreres i alle deler av NTNUs virksomhet. Den 

gjelder for vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelige ansatte og teknisk/administrativt 

ansatte, og studenter. 
 

Status, kvinner og menn i stillinger 

Kvinneandelen i professorstillinger ved NTNU er 24 % og dermed under det nasjonale 

gjennomsnittet som er 27 %. Andelen kvinner i professorater har vært nærmest uendret de 

siste tre årene, og den ble ikke endret som følge av fusjonen.  

Utviklingen i forbedring av kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger viser store 

variasjoner mellom instituttene. Det er ikke nok å se på aggregerte tall. Likestilling må 

kartlegges og synliggjøres lokalt på fakultet/institutt og i faggrupper, og ved våre campus. 

Følgeforskning fra NTNUs BALANSE-prosjekt viser at de institutter som tar aktive grep for å 

bedre kjønnsbalansen, har større og raskere fremgang enn de som ikke gjør det. Her er det 

et stort potensiale til forbedring2.    

 

Prosentandel kvinner og menn i vitenskapelige stillinger, NTNU totalt og hovedprofilen (IV-IE-

NV-AD) Kilde: DBH 

Figuren over viser skjev kjønnsbalanse i samtlige stillingskategorier fra stipendiat til 

professor. NTNU har størst utfordring til forbedring av kjønnsbalansen i stillinger innen 

hovedprofilen (IV, IE, NV). 71% av stipendiatene er menn, mens kun 29% av stipendiatene er 

kvinner. Blant professorene er 85% menn. Karriereveien for kvinner og menn tar ulike 

retninger fra stipendiat til professorstilling. Prosentandelen menn i stillinger stiger stort sett, 

                                                           
2 NTNUs BALANSE-prosjekt finansiert gjennom NFR og NTNU, bekrefter dette i sine foreløpige 

forskningsfunn. 
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mens andelen kvinner i tilsvarende stillinger faller. Dette kan vi endre ved å ta i bruk 

tiltakene i handlingsplanen.    

Når det gjelder mangfold mangler vi et godt datagrunnlag til å gi en status. Økt kunnskap om 

mangfold i egen organisasjon og om eventuelle utfordringer knyttet til eksklusjon og 

diskriminering er av den grunn adressert i handlingsplanen.   

NTNUs Handlingsplan for likestilling og mangfold 2018 – 2021 

 

I handlingsplanen har NTNUs utvalg for likestilling og mangfold vektlagt kjønn, etnisitet, 

funksjonsevne og seksualitet. Videre er handlingsplanen delt inn i hovedsatsingsområder og 

overordnede målsettinger som fremmer likestilling og mangfold ved vårt universitet. 

 

Kjønnsbalanse 
Kjønn er en mangfoldig kategori, men i denne handlingsplanen brukes begrepet ‘kjønn’ om 

kategoriene menn og kvinner. Kjønnsbalanse er et mål i seg selv.  Bedre kjønnsbalanse bidrar 

til bedre forskning og et bedre arbeidsmiljø for alle. Det er store forskjeller på kjønnsbalanse 

mellom institutt og mellom faggrupper ved NTNU. I dag er menn overrepresentert i 

vitenskapelige stillinger ved svært mange institutter, og særlig på professornivå. Ved noen 

institutt er menn overrepresentert hele veien, fra studieprogram til professornivå. Å øke 

andelen kvinnelige studenter eller kvinnelige stipendiater gir et bedre grunnlag for å 

rekruttere flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger. Men det er ingen i automatikk i 

dette. Enkelte institutt har høy andel kvinnelige stipendiater, uten at andelen kvinner i faste 

vitenskapelige stillinger har økt nevneverdig. Derfor er det nødvendig å rette tiltak for bedre 

kjønnsbalanse mot alle nivåer. Bevissthet og tiltak har vist seg å gi bedre kjønnsbalanse. Vår 

største utfordring er å bruke rekrutteringsgrunnlaget fra stipendiat og postdoktorstillinger, 

inn i faste vitenskapelige stillinger til førstelektor/førsteamanuensis og professor/dosent.   

 

Etnisitet  
Etnisitet referer til noen spesifikke markører mellom grupper. Identitetsskapende kriterier i 

denne sammenheng kan være knyttet til historie, geografi, hudfarge, språk og kultur. Vi har 

identifisert tre grupper i dette dokumentet. Disse er ment som illustrasjoner og ikke som 

uttømmende definisjoner for hva som omfattes av begrepet etnisitet ved NTNU.    

1. Internasjonalt ansatte. Her mener vi personer rekruttert til NTNU som har flyttet til 
Norge i voksen alder. 
 

2. Personer med innvandrerbakgrunn. Her mener vi personer med 
innvandrerbakgrunn og inkluderer både de som er født i utlandet med to 
utenlandskfødte foreldre og norskfødte med innvandrerforeldre. 
 

3. Urbefolkning og nasjonale minoriteter. I Norge har samene status som urfolk.  Jøder, 
kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og rom (sigøynere) er grupper 
som har status som nasjonale minoriteter (regjeringen.no). 
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Det er et mål for NTNU å inkludere og synliggjøre alle ansattes kompetanse og ambisjoner 

uavhengig av etnisitet.  

 

Funksjonsevne 

NTNU skal sørge for god tilrettelegging og kontinuerlig forbedring av fysiske rammer for 

arbeidet og inkludering i arbeidsfellesskapet for alle uavhengig av funksjonsevne. 

Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av 

kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.  

Det overordnede ansvaret for tilrettelegging for tilsatte med nedsatt funksjonsevne ivaretas 

i hovedsak av følgende enheter i fellesadministrasjonen; HR-HMS avdelingen, 

eiendomsavdelingen, IT avdelingen og økonomiavdelingen. 

 

Seksuell identitet 
NTNU vil at ansatte skal føle seg inkludert og verdsatt i organisasjonen uavhengig av seksuell 

identitet. 

LGBT+ mennesker utgjør en minoritet basert på den måten vi ordner det sosiale gjennom 

kjønn og seksualitet. Forkortelsen «LGBT+ står for «lesbiske, homofile, biseksuelle og 

transseksuelle» mens «+» omfatter andre grupper som ikke er en del av cis-kjønnede flertall 

(der «cis-kjønn» beskriver mennesker som har en kjønnsidentitet som samsvarer med deres 

kjønn ved fødselen).  Forskning viser at diskriminering av LGBT mennesker forekommer. 3 

 

Overordnede målsetninger for planperioden 
 

1) Forbedret kjønnsbalanse i studier 
 

NTNU skal være et attraktivt universitet der alle kjønn har like muligheter. Kjønnsbalanse 

mellom kvinner og menn på alle studieområder skal aktivt forbedres. Det er nødvendig å 

jobbe for å øke rekrutteringen av kvinner til fagområder der kvinner er underrepresentert og 

menn til fagområder der menn er underrepresentert.  

Undervisningsmateriale og undervisningen skal reflektere alle former for mangfold blant 

våre studenter, og unngå enhver form for diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, eller 

seksuell identitet. 

                                                           
3 Stonewall (UK) research on the experiences of LGBT+ people: 

http://www.stonewall.org.uk/media/lgbt-facts-and-figures 

 

http://www.stonewall.org.uk/media/lgbt-facts-and-figures
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• NTNU skal arrangere markedsføringsarrangement for elever på videregående skole 
for rekruttering av det underrepresenterte kjønn til studier med skjev 
kjønnsbalanse. 
 

Alle institutt ved NTNU som har studieprogrammer med skjev kjønnsbalanse (mindre enn 

40% av det underrepresenterte kjønn) skal iverksette tiltak for å forbedre kjønnsbalansen.  

• Det skal være en bevisst bruk av rollemodeller for å vise fram mangfold og 
kjønnsbalanse i all markedsføring fra NTNU.  
 

• NTNU vil fortsette med å gjennomføre vellykkede arrangementer som f.eks. 
«Jentedagen og Teknologikamp» for å øke kvinneandelen til teknologi- og naturfag.  
 

• NTNU skal i løpet av handlingsperioden iverksette tiltak for rekruttering av menn til 
helsefag og andre sterkt kvinnedominerte fag. 
 

• NTNUs skal fortsette med bruk av kjønnspoeng for å rekruttere kvinner til teknologi- 
og naturfag. 
 

• NTNUs enheter med skjev kjønnsbalanse i studieprogrammer skal arrangere 
inspirasjonsmøter for første og andre-års masterstudenter for rekruttering til 
stipendiatstillinger, og dermed øke rekrutteringsgrunnlaget til faste vitenskapelige 
stillinger.   
 

• NTNU skal bestrebe seg på å bruke rollemodeller i undervisningen for å vise frem 
kjønnsbalanse og mangfold.  
 

• NTNU skal samarbeide med studentorganisasjonene for et inkluderende og 
mangfoldig studentliv.     
 

• NTNUs skal gjøre studentene kjent med rutiner for å melde inn avvik om 
diskriminering i undervisningsmaterialet. 

 

• Vitenskapelige ansatte skal informeres om betydningen av kjønnsbalanse og 
mangfold i bilder og tekst i undervisningsmateriale. 
 

 

2) Økt kvinneandel i vitenskapelige toppstillinger og lederstillinger 
 

Styrking av kvinneandelen i vitenskapelige førstestillinger og lederstillinger er den viktigste 

målsettingen for å imøtekomme visjonen om et likestilt universitet. Det er viktig å 

understreke at styrking av kvinneandelen i vitenskapelige førstestillinger må sees i 

sammenheng med rekruttering til midlertidige vitenskapelige stillinger (punkt 6). I løpet av 

handlingsplanens periode skal:  
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• Alle enheter ved NTNU der kvinner er underrepresentert i vitenskapelige 
førstestillinger skal oppnå en årlig økning av kvinneandel i disse stillingene. 
 

• Kjønnsbalanse skal aktivt tilstrebes også på faggruppenivå.  
 

• Andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger økes til 35% for samlet NTNU. 
 

• Andel kvinner i professorater øke til minimum 28 % for samlet NTNU. 
 

• Andel kvinner blant nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger være tilnærmet 50% 
hvert år (samlet for NTNU). 
 

• Kjønnsbalansen blant NTNUs instituttledere er målsatt til minst 40-60%. Det samme 
gjelder for enhetsledere i felles administrasjon. 
 

 

3) Bedre integrering av ansatte med minoritetsbakgrunn 
 

For å ivareta samfunnsoppdraget og visjonen om kunnskap for en bedre verden trenger 

NTNU mangfold i erfaringsgrunnlag, kunnskap og perspektiver for å oppnå kvalitet og 

relevans i forskning. Her har NTNU en betydelig ressurs i andelen av internasjonale ansatte.  

Ved NTNU jobber 90 nasjonaliteter sammen. I rapporten «Å være utlending er ingen fordel» 

vises synlige og usynlige prosesser som bidrar til ekskludering av ansatte med 

innvandrerbakgrunn. 4 

• NTNU skal i løpet av planperioden gjennomføre en kvalitativ og kvantitativ studie 
om inkludering og mangfold ved universitetet, med det formålet å øke kunnskap og 
kompetanse om temaet. Studiet skal bidra til god situasjonsforståelse, kartlegge 
utfordringer og foreslå ytterligere tiltak som effektivt kan styrke inkluderings- og 
integreringsarbeidet. 
 

• NTNU International Researcher Support skal i større grad gjøres kjent blant 
nyansatte med utenlandsk bakgrunn.   
 

• NTNU skal øke innsatsen for integrering av to-karriere familier og medfølgende 
familie og utarbeide egen policy for området. 
 

• NTNU skal tilby språkopplæring til alle utenlandske ansatte og deres partnere. 
 

• Instituttledere, faggruppeledere og HR-ansatte skal tilbys opplæring i 
forventningsavklaring og flerkulturelt teamarbeid. 
 

                                                           
4 Mentzoni T, Egeland C, Asvik T, Drange I, Støren L, Røsdal T, Vabø A. «Å være utlending er ingen fordel» 
Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia. AFI-rapport 2016:03 
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• NTNU skal tilby norskkurs for utenlandske ansatte utenom arbeidstid, for å 
imøtekomme deres behov for hensiktsmessig disponering av tid. 
 

• Kapasiteten på kurs for utenlandske ansatte i norsk arbeidskultur, skal økes.   
 

• NTNU skal Informere om rettigheter og plikter, inkludert velferdsgoder ved NTNU og 
i Norge spesielt for nyansatte med utenlandsk bakgrunn.  
 

• NTNU skal samarbeide med andre aktører for inkludering av flyktninger med 
akademisk bakgrunn.  
 

 

4) Utvikling av NTNUs organisasjonskultur 
 

NTNU ønsker en kultur som utelukker enhver form for marginalisering av enkeltpersoner og 

grupper. Identifisering og endring av organisasjonskultur og praksis krever sterkt lederskap, 

og forståelse for at arbeidet for likestilling og mangfold er en integrert del av den daglige 

virksomheten ved universitetet.  

Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for hvordan organisasjonskultur utvikler seg. Dette 

gjelder også støttefunksjoner og medarbeidere som arbeider med NTNUs profil og 

kommunikasjon, samt HR og HMS på alle nivåer.  

Vedvarende utfordringer til kjønnsbalanse og mangfold krever intensivering av arbeidet for å 

skape en mer inkluderende organisasjonskultur. Dette betyr at NTNU i ord og handling skal 

ha økt fokus på forbedring av kjønnsbalanse og mangfold. 

• Å tenke over hvordan talerlisten reflekterer mangfoldet i organisasjonen og det 
mangfoldet NTNU ønsker å representere skal være en selvfølge når NTNU har faglig 
ansvar for seminarer og konferanser.  
 

• I løpet av 2018 skal det opprettes en mangfoldspris ved NTNU, for synliggjøring av 
verdien det tilfører vårt universitet. 
 

• Likestillingsombudene skal ha tilstrekkelige ressurser til å kunne være tilgjengelige 
og bistå lokalt likestillingsarbeid. Disse ressursene skal bli mer synlige på NTNUs 
interne nettsider. 
 

• Fakultetene oppfordres til å gi kompensasjon for likestillingsombudenes arbeid.  
 

• NTNUs arbeidsmiljøundersøkelser skal stille spørsmål om diskriminering på grunn av 
kjønn, alder, etnisitet, kjønnsidentitet, seksuell identitet, og seksuell trakassering. 
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5) Tydelig tilstedeværelse av likestilling og mangfold i ledelse og styring  

 

Kompetent ledelse og kloke og engasjerte ledere i alle deler av organisasjonen er avgjørende 

for om NTNU skal nå målsetningen om likestilling og mangfold. Det er viktig at likestilling og 

mangfold blir adressert når ledere skal rekrutteres, og at dette er en naturlig del av 

lederopplæringen ved NTNU. Ledere skal bli målt på hvordan de bidrar til likestilling og 

mangfold. Siden kjønnsbalansen varierer betydelig mellom institutter og ofte enda mer 

mellom faggrupper er det viktig å rette oppmerksomheten mot disse nivåene.   

 

• Fakultet og institutter må redegjøre for status og planer for likestilling og mangfold 
på alle nivå, samt presentere tallmateriale og analyse av kjønnsbalansen på 
instituttnivå og i faggrupper i dialogmøtene med rektorat.  
 

• Likestilling- og mangfoldkompetanse skal etterspørres i utlysningstekster og 
ansettelsesprosessen av nye ledere i hele organisasjonen. 
 

• Likestilling- og mangfoldperspektivet skal integreres i NTNUs 
lederutviklingsprogrammer. 
 

• NTNUs utvalg for likestilling og mangfold skal årlig gi redegjørelse til NTNUs Styre om 
status og tiltak for å fremme et mer likestilt og mangfoldig universitet. 
 
 
 

6) Styrking av kjønnsbalansen i rekrutteringsprosessen til vitenskapelige 

stillinger 

 
Gode og effektive rekrutteringsprosesser forutsetter et betydelig engasjement hos NTNUs 

ledere på alle nivå. Brukes tiltakene med kløkt og forstand, har vi en god mulighet til å 

rekruttere dyktige medarbeidere som gir god kjønnsbalanse og mangfold.  

 

• Kvinnelige kandidater blant studentene skal motiveres tidlig til å søke vitenskapelige 
stillinger. 
 

• Institutter og enheter med lav kvinneandel, skal benytte letekomité for å sikre 
kvinnelige søkere i forkant av utlysning.  
 

• Dersom det ikke er søkere av begge kjønn etter første utlysningsrunden krever det 
ny utlysning ved ansettelse av faste vitenskapelige ansatte. 
 

• Kvalifikasjonskrav til vitenskapelige utlysninger skal knyttes til både kvalitative og 
kvantitative områder, ensidig fokus på antall publiseringer kan slå negativt ut for 
kvinner. 
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• Bedømmelses- og sakkyndigkomitéer skal informeres om NTNUs satsing på 
likestilling og faren for forskjellsbehandling av menn og kvinner i 
rekrutteringsprosessen. 
 

• Det skal utvikles og implementeres strukturerte og standardiserte intervjuer, slik at 
alle får like spørsmål og kandidatene evalueres etter en felles standard.  
 

• Intervjukomiteer skal i størst mulig grad ha sammensetning som sikrer likestilling og 
mangfold. 
 

• Kjønnsbalanse skal adresseres spesielt i forbindelse med rekruttering knyttet til 
strategiske og tematiske satsninger. 
 

• Moderat kjønnskvotering skal benyttes.  
 

• Startpakker skal tildeles kvinner som tilsettes i fast vitenskapelig stilling innen 
fagområder med under 25 % kvinneandel. 
 

• Rekruttering av kvinner til II-er stillinger, er et godt virkemiddel for å øke andelen 
kvinner på fagområder med lav kvinneandel. 
 

• Gaveprofessorater fra industri og næringsliv skal tildeles begge kjønn.   
 
 

7) Sikring av like muligheter for karriereutvikling 
 

NTNU skal legge til rette for karriereutvikling for ansatte i forsknings- og 

undervisningsstillinger, og teknisk administrative stillinger. Nærmeste leder har spesielt 

ansvar for å bistå med karrierefremmende tiltak, både som fasilitator og pådriver i arbeidet.  

 

• Alle medarbeidere skal delta i jevnlige (normalt årlige) medarbeidersamtaler hvor 
karriereutvikling, forventninger og fremdrift er sentrale temaer. Dette skal 
gjennomgående følges opp av ledelsen.   
 

• Kvalifiseringsstipend fra NTNUs likestillingsbudsjett skal tilbys kvinner i 
førsteamanuensis- og førstelektorstillinger innen alle fagområder. I tillegg skal det 
gis veiledning om opprykksøknad. 
 

• NTNUs kvinnelige forskerrekrutter skal få tilbud om og mulighet til å delta i NTNUs 
mentorprogrammer.  
 

• NTNU skal tilby mentorprogrammer for internasjonalt ansatte forskere og ansatte 
forskere med innvandrerbakgrunn i faste vitenskapelige stillinger. 
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• Det skal legges til rette for god balanse mellom karriere og familieliv, for eksempel 
legge alle møter i NTNUs kjernetid.     
 

• Alle stipendiater og postdoktorer som har hatt foreldrepermisjon eller 100% 
sykefravær sammenhengende i mer enn 6 måneder, skal tilbys gjenoppstartstipend i 
forlengelse av arbeidskontrakten.  
 

• Det skal utvikles og sikres en felles praksis for forlengelse av midlertidige kontrakter 
ved eget sykefravær, fravær grunnet amming, omsorg for syke barn og 
barnehagetilvenning.  
 

• NTNU skal utvise fleksibilitet for flere kortere utenlandsopphold, for forskere med 
barn i barnehage og skolepliktig alder.  
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NOTAT 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold 2018 - 2021 

 

1. Bakgrunn for saken 

Hensikten med saken er å orientere styret om det pågående arbeidet med å ferdigstille politikk og 

handlingsplan for likestilling og mangfold for 2018-2021.  

 

Rektor nedsatte i 2016 et Utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget er ledet av prodekan for 

forskning ved Fakultet for naturvitenskap, Tor Grande, og har for øvrig bestått av følgende (titler og 

organisasjonstilhørighet slik dette var ved utnevnelse i 2016): 

 

• Vivian Anette Lagesen, professor HF 

• Brynjulf Owren, prodekan for utdanning IE 

• Ingeborg Lund, HR direktør SINTEF, ekstern representant 

• Monica Lillefjell, professor, MH 

• Nils K. Svendsen, dekan avdeling for informatikk og medieteknikk, Campus Gjøvik 

• Rudolf Schmid, førsteamanuensis og likestillingsombud NV  

• Synnøve Hofseth Almås, dosent, avdeling for helsefag, Campus Ålesund 

• Ida Marie Henriksen stipendiat, HF 

• Svandis Benediktsdóttir, likestillingsrådgiver, HR- og HMS-avdelingen   

• Kathrine Vangen, internasjonal HR seniorrådgiver, HR- og HMS-avdelingen 

• Line Berg, prosjektleder Ada og Teknologi-camp, IE fakultetsadministrasjon 

• Morten Mørch, hovedtillitsvalgt Parat NTNU 

• Philip Lautin Jackson, Studenttinget 

 

Utvalget ble gitt følgende mandat: 

 

«For å fremme bedre likestilling og mer mangfold har rektor ved NTNU 

oppnevnt et utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget skal levere en 

politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold som er forankret, 

forpliktende og retningsgivende for hele organisasjonen. Første 

funksjonsperiode for politikken og ny handlingsplan forventes gjelde for 

perioden 2017 – 2020. 

(…) 

Formålet med utvalget er å være pådriver og inspirator i arbeidet med 

likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved NTNU. Utvalget skal 

bidra til et inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, 

nasjonal opprinnelse, språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, 

funksjonsevne og andre forhold. Utvalgets skal bidra med råd til 

universitetets ledelse på alle nivå om tiltak som kan bidra til bedre 
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kjønnsbalanse og mangfold. Ansvaret for implementering og oppfølging av 

likestillings- og mangfolds arbeidet på NTNU følger linjen.» 

 

Utvalget leverte i månedsskiftet september / oktober 2017 sitt forslag til politikk og handlingsplan for 

likestilling og mangfold for perioden 2018 – 2021 til rektor. 

 

NTNU har også tidligere hatt en handlingsplan for likestilling. Nytt for den foreliggende politikken 

og handlingsplanen er at den også skal omhandle mangfold. Komite for integreringstiltak – kvinner i 

forskning (KiF), oppnevnt av det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004, har 

skiftet navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og har derav fått et utvidet 

mandat som også omfatter mangfold.  

 

Begrepet «mangfold» kan omfatte mange aspekter, som kjønnsbalanse, etnisitet, funksjonsevne og 

seksuell legning. I den foreslåtte politikken og handlingsplanen rettes fokus mot likestilling mellom 

kjønnene samt at det foreslås at arbeidet for økt mangfold ved NTNU i den foreliggende perioden 

konsentreres om integrering av internasjonalt ansatte (personer rekruttert til NTNU som har flyttet til 

Norge i voksen alder). 

 

2. Rektors vurderinger 

NTNU har lang erfaring med, og relativt god oversikt over, situasjonen når det gjelder likestilling 

mellom kjønnene, inklusive erfaringer med en rekke ulike tiltak. Samtidig har vi, gjennom fusjonen, 

fått inn nye studietilbud og fagområder (spesielt innenfor helse og sosial) som krever at vi retter tiltak 

mot det underrepresenterte kjønn der vi tidligere primært lette etter gode tiltak for å få inn flere 

kvinner.  

 

Når det gjelder situasjonen med hensyn til integrering av internasjonalt ansatte er bildet vårt 

fragmentert (selv om kunnskap og erfaringer finnes på institutt, i HR-seksjonene etc). Målrettet 

arbeid for bedre integrering krever at vi utvikler kunnskap om status, muligheter og utfordringer slik 

at vi kan komme opp med gode tiltak. Vi anser dette arbeidet som relativt omfattende. En eventuell 

utvidelse av politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold til også å gjelde andre aspekter ved 

mangfold (som funksjonsevne og seksuell legning) kan vurderes i forbindelse med revidering før 

neste planperiode. 

 

Det er viktig at NTNU har en tydelig politikk med klare politiske ambisjoner og en handlingsplan 

med tiltak som gir politikken innhold. I tillegg er det viktig at organisasjonen har en «verktøykasse» 

eller en meny av gode ideer og tiltak som ledelsen kan hente inspirasjon fra og ta i bruk for å bidra til 

at vi når våre ambisjoner på disse områdene.  

 

Utvalget har levert en liste på syv forslag til overordnede mål, med forslag til tiltak knyttet til hver av 

disse (se vedlagte forslag til politikk og handlingsplan fra utvalget). Rektor har, primært gjennom å 

slå sammen enkelte av utvalgets foreslåtte mål, redusert politikkens fokus til å dreie seg om følgende 

fire satsingsområder.  

1. Forbedret kjønnsbalanse i studier 

2. Økt fokus på kjønnsbalanse ved rekruttering til og i karriereutvikling i vitenskapelige og 

lederstillinger 

3. Bedre integrering av internasjonalt ansatte  

4. Økt fokus på likestilling og mangfold i ledelse og styring  

 

Tilsvarende har rektor gått gjennom utvalgets forslag til tiltak, og vurdert substansen som ligger i 

forslagene, med særlig henblikk på hvorvidt de hører hjemme i selve handlingsplanen eller om 
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forslagene kanskje heller hører hjemme i en «forslagsmeny» eller verktøykasse. Det anses som viktig 

å få frem noen få, men viktige, tiltak under hvert satsingsområde.  

 

Arbeidet med handlingsplanen vil bli ferdigstilt før årsskiftet, slik at politikken og handlingsplanen 

kan tre i kraft fra januar 2018. Rektor anser det som hensiktsmessig å videreføre Utvalg for 

likestilling og mangfold. I og med at nåværende utvalgs mandat og sammensetning i stor grad knytter 

seg til utarbeidelse av politikk og handlingsplan, vil rektor se på mandatet og sammensetningen på 

nytt. Det nye utvalget er tenkt å virke i planperioden; 2018-2021.  

 

 

3. Satsingsområder med foreløpige forslag til tiltak 

 

1. Forbedret kjønnsbalanse i studier 

• Alle studieprogram med skjev kjønnsbalanse (mindre enn 40% av det underrepresenterte 

kjønn) skal iverksette tiltak for å forbedre kjønnsbalansen.  

• NTNU skal fortsette med bruk av kjønnspoeng for å rekruttere det underrepresenterte kjønn til 

studier med skjev kjønnsbalanse.1  

• NTNU skal samarbeide med studentorganisasjonene for et inkluderende og mangfoldig 

studentliv.     

• NTNUs skal gjøre studentene kjent med rutiner for å melde inn avvik om diskriminering. 

 

2.Økt fokus på kjønnsbalanse ved rekruttering til og i karriereutvikling i vitenskapelige og 

lederstillinger 

• Kandidater av det underrepresenterte kjønn blant studentene skal motiveres tidlig til å søke 

vitenskapelige stillinger. 

• Institutter og enheter med lav kvinneandel, skal benytte letekomité for å sikre kvinnelige 

søkere i forkant av utlysning.  

• NTNU skal benytte ansettelse uten forutgående kunngjøring (kallelse) eller moderat 

kjønnskvotering der dette er mulig og anses hensiktsmessig. 

• Rektor skal tilby et utvalg av tiltak som sikrer like muligheter for karriereutvikling, uavhengig 

av kjønn og livssituasjon2. 

• Det skal legges til rette for god balanse mellom karriere og familieliv, og hver enkelt leder 

skal innenfor arbeidstiden tilrettelegge for ansatte i ulike livssituasjoner, eksempelvis 

midlertidig redusert undervisningsandel, som sikrer like muligheter for eksempelvis opprykk3. 

• Rektor skal vurdere om det skal innføres at alle stipendiater og postdoktorer som har hatt 

foreldrepermisjon sammenhengende i mer enn seks måneder, skal tilbys gjenoppstartsstipend 

i form av én måneds forlengelse av arbeidskontrakten.  

 

3. Bedre integrering av internasjonalt ansatte  

• NTNU skal i løpet av planperioden gjennomføre en kvalitativ og kvantitativ studie om 

inkludering og mangfold ved universitetet, med det formålet å øke kunnskap og kompetanse 

                                                 
1 Dette punktet må ses i lys av styrets vedtak i S-sak 5/15 der «Styret anbefaler at kjønnspoeng vurderes når andelen av 

underrepresentert kjønn i arbeidslivet er under 30 prosent. Styret anbefaler også at kjønnspoeng ikke benyttes når 

andelen av underepresentert kjønn blant frammøtte studenter har vært 40 prosent eller mer de siste tre årene.» 
2 Dette kan eksempelvis være kvalifiseringsstipend, deltakelse i mentorprogrammer og startpakker. 
3 Dette skal være et naturlig element i medarbeidersamtalen med den enkelte. 
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om tema. Studien skal bidra til god situasjonsforståelse, kartlegge utfordringer og foreslå 

ytterligere tiltak som effektivt kan styrke inkluderings- og integreringsarbeidet. 

• NTNU skal samarbeide med andre aktører for inkludering av flyktninger med akademisk 

bakgrunn.  

 

4. Økt fokus på likestilling og mangfold i ledelse og styring  

• Det er et lederansvar å legge til rette for likestilling og mangfold i daglig drift  

• Rektor skal årlig gi redegjørelse til NTNUs styre om status og tiltak for å fremme et mer 

likestilt og mangfoldig universitet.4 

• Likestilling- og mangfoldkompetanse skal etterspørres i utlysningstekster og 

ansettelsesprosessen av nye ledere i hele organisasjonen. 

• Likestilling- og mangfoldperspektivet skal integreres i NTNUs lederutviklings- og 

opplæringstiltak. 

 

 

Vedlegg: 

- Utvalgets forslag til politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
4 Dette medfører blant annet at NTNU skal utvikle bedre statistikk og analyser over kjønnsbalanse og mangfold. 

Fakulteter og institutter må derfor kunne redegjøre for status og planer for likestilling og mangfold på alle nivå. 



 

20.10.2017  

 

 
  

Møtedato: 26.10.2017 Sakshandsamar: Magnus Johannesen 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 42/17 Innstilling på student til skikketheitsnemnda 
_______________________________________________________________________ 
 
Les meir 
Skikkethetsforskriften: https://s.ntnu.no/skikkethetsforskriften  
Skikketheitsvurdering ved NTNU: https://s.ntnu.no/skikkethet  
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka
Fleire utdanningar ved NTNU skal, etter forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 1 

utdanning, vurdere om studentane er skikka til å utøve yrket dei utdannar seg til. 2 

Dette gjeld mellom anna helse- og lærarutdanningane. Korleis vurderinga skal bli 3 

gjort står det meir om i forskrifta og på Innsida.  4 

 5 

Det er styret sjølv som oppnemner medlemma i skikketheitsnemnda. Det skal vere to 6 

studentar, som kvar er oppnemnt for eitt år. Dei andre medlemma er oppnemnt for 7 

tre år, og skal omfatte både interne og eksterne einingar. 8 

 9 

Sakshandsamaren si vurdering 10 

Studenttinget NTNU innstiller studentmedlem til styret, som gjennomfører 11 

oppnemninga. Alle studentar ved utdanningar som er omfatta av 12 

skikketheitsvurdering kan stille til val. 13 

 14 

Vervet har funksjonstid frå 1.1.2018 til 31.12.2018. Dei to representantane vil erstatte 15 

Stein Olav Romslo og Siri Eskeland som begge har funksjonstid til 31.12.2017. 16 

 17 

Studenttinget har tidlegare fått førespurnad om å innstille to kandidatar av kvart 18 

kjønn, i prioritert rekkefølge. Vervet er honorert for møtetid og møteførebuing.  19 

 20 

Arbeidsutvalet si innstilling 21 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 22 

https://s.ntnu.no/skikkethetsforskriften
https://s.ntnu.no/skikkethet
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Møtedato: 26.10.2017 Saksbehandler: Lars Bjørnar Vist 
_______________________________________________________________________ 
 
Sti-sak 43/17  
Resolusjon: Tiltak om frafall i høyere utdanning 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
 
Resolusjon: Tiltak om frafall i høyere utdanning.   
 
Forkortelser 
 
SSB – Statisitsk sentralbyrå 
NTNU – Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
 
Ifølge Statistisk sentralbyrå er det bare 65,9 % av studentene som har fullført en grad 1 

åtte år etter oppstarti. Av de som startet å studere i 2008 stod henholdsvis 39,3 % av 2 

mennene og 30,5 % kvinnene uten en grad åtte år senere, samlet sett 34,1 %. For 3 

de som startet å studere i 1998 var tallet samlet sett 39,0%. Flere fullfører altså 4 

studiene sine i dag enn før, men tallene er ikke gode nok.  5 
 6 

I tilstandsrapporten for høyere utdanning fra 2016 iivar hovedtemaet gjennomføring 7 

og frafall. Her poengteres det at en må skille mellom frafall fra et studieprogram og 8 

frafall fra høyere utdanning. I tilstandsrapporten skriver kunnskapsdepartementet at 9 

det meste av frafallet skjer de to første semestrene.  10 

 11 

Saksbehandlers vurdering 12 

 13 

Frafall er komplekst, og derfor er man nødt til å dele opp frafall i flere typer. 14 

Studenttinget mener at dette ikke blir gjort i tilstrekkelig grad den dag i dag. Når man 15 

snakker om frafall bør man skille mellom frafall fra høyere utdanning og frafall fra 16 

studieprogram. Tallene er fortsatt ikke lyse, men når man får skillet mellom de er det 17 

lettere å vite hvor man skal legge trykket og få gjort noe med det. Vi har strukturert 18 

denne resolusjonen slik at det er rom for å skrive flere resolusjoner på temaet. Vi har 19 

valgt å fokusere på opptak og at alle studenter på NTNU skal ha tilgang til en faglig 20 

mentor selv om det er flere ting som har en innvirkning på frafall fra studieprogram og 21 

høyere utdanning.  22 
 23 



 

  

 

2 

En faglig mentor skal være en veileder som kan hjelpe studenten til å komme i gang 24 

med det faglige arbeidet og assistere studenten i å finne sin plass på universitetet og 25 

skape en tilhørighet til universitet og studieprogram. En faglig mentor kan også være 26 

en person som hjelper studenten å utvikle de nødvendige ferdighetene han eller hun 27 

måtte trenge for å komme seg gjennom studiet. Studenttinget mener at det bør være 28 

opp til hver enkelt student om de vil benytte seg av en faglig mentor eller ikke. 29 

Studenttinget har vurdert det dit hen at resolusjonen blir sendt til Prorektor for 30 

utdanning ved NTNU, Anne Borg, fortløpende etter møtet for videre arbeid i 31 

organisasjonen.  32 

 33 

Saksbehandlers innstilling 34 

 35 

 Resolusjonen vedtas.  36 

i Statistisk sentralbyrå - Gjennomføring ved universiteter og høgskoler 

 
ii Regjeringen - Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016 

                                            

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/hugjen
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-2016/id2498657/


Resolusjon om tiltak mot frafall i høyere utdanning 1 

Stadig flere velger å ta høyere utdanning. Fra 2007 til 2015 har antall tilbud om studieplass 2 
ved NTNU økt med 18,5 %. I samme periode har antall studieplasser bare økt med 3,9 %. I 3 
2007 ga NTNU 1,43 tilbud per studieplass, i 2015 hadde dette økt til 1,68.  4 
 5 
Overbookingen har økt, og denne baseres på tidligere erfaring om hvor stor andel av de som 6 
får tilbud som faktisk møter opp. Samtidig ser en at det på nasjonalt nivå i 2015 var 8,3 7 
prosent flere møtt enn planlagte studieplasser. I 2014 var det 6,9 prosent flere møtt enn 8 
planlagte studieplasser. I 2013 var tallet 4,9 prosent.  9 
 10 
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det bare 65,9 % av studentene som har fullført en grad 11 
åtte år etter oppstart. Av de som startet å studere i 2008 stod henholdsvis 39,3 % av 12 
mennene og 30,5 % kvinnene uten en grad åtte år senere, samlet sett 34,1 %. For de som 13 
startet å studere i 1998 var tallet samlet sett 39,0%. Flere fullfører altså studiene sine i dag 14 
enn før, men tallene er ikke gode nok, og Studenttinget mener at overbooking er en del av 15 
årsaken.  16 
 17 
I tilstandsrapporten for høyere utdanning fra 2016 var hovedtemaet gjennomføring og frafall. 18 
Her poengteres det at en må skille mellom frafall fra et studieprogram og frafall fra høyere 19 
utdanning. I tilstandsrapporten skriver kunnskapsdepartementet at det meste av frafallet 20 
skjer de to første semestrene. SSB har enkelte statistikker som viser at: 21 
 22 

 Ved grunnskolelærerutdanningen avbryter 7 % første år (4 % seinere).  23 
 Ved utvalgte bachelorutdanninger avbryter 7 % første år (13 % seinere). 24 
 Ved utvalgte femårige masterutdanninger avbryter 2,5 % første år (5,4 % seinere).  25 

 26 
Studentene som avbryter det første studieåret, starter ofte på et annet studieprogram. Dette 27 
er i seg selv er ikke den største utfordringen NTNU har for å øke gjennomføringsgraden, 28 
men Studenttinget mener at NTNU må legge opp til at det prioriteres ressurser tidlig i studiet 29 
for å bedre oppfølgingen og motvirke frafall. Studentene trenger et positivt førsteinntrykk 30 
av  NTNU. Det får de ikke når de møter overfylte forelesningssaler, få ressurser til veiledning 31 
og dårlig oppfølging.  32 
 33 
Studiebarometeret 2017 viser at studentene er minst fornøyde med medvirkning, 34 
undervisning og veiledning, samtidig som antall studenter øker mer enn antall studieplasser. 35 
NTNU må se helhetlig på opptak og kapasitet, og antall studieplasser må tilpasses etter 36 
dette. Stadig økende studentmasse går utover den faglige oppfølgingen og de materielle 37 
forholdene for den enkelte student. Tilbakemeldingene er klare, og NTNU har et stort 38 
forbedringspotensiale på veiledning og oppfølging. 39 
 40 
Det må legges til rette for et åpent og inkluderende studiemiljø som stimulerer til faglig og 41 
sosial tilhørighet. Alle studenter ved NTNU skal få tilbud om en faglig mentor. Dette skal sikre 42 
at studentene får god kontakt med fagmiljøene fra første stund og vil være en kanal som kan 43 
gi studentene grundige tilbakemeldinger på arbeidet de gjør underveis i studiene. Dette vil 44 
være et direkte svar på det studentene er minst fornøyd med, og NTNU må bli bedre på. 45 
 46 
Som tiltak for å redusere frafall krever Studenttinget at: 47 
 48 

 Alle studenter ved NTNU skal få tilbud om en faglig mentor. 49 



 Opprettelse av studieplasser og inntak av studenter må tilpasses kapasiteten, slik at 50 
det ikke går utover den faglige oppfølgingen og de materielle forholdene for den 51 
enkelte student. 52 

 53 


