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Møtedato: 22.02.2017 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 04/18 Val av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka 
I Studenttinget sitt reglement står det at det skal vere ein kontrollkomité, og at denne 1 

skal vere Studenttinget sitt kontrollorgan. Det er vedteke ein arbeidsinstruks for 2 

kontrollkomiteen. 3 

Valperioden er på eitt – 1 – år. 4 

Ingen av medlemma i kontrollkomiteen kan vere representantar i Studenttinget eller i 5 

NTNU-styret. 6 

Det skal fyrst veljast ein leiar til kontrollkomiteen, og så to medlem til kontrollkomiteen 7 

i blokk. 8 

 9 

Saksbehandlaren si vurdering 10 

Det er forventa at kontrollkomiteen prioriterer å vere representert i møtene både i 11 

Arbeidsutvalet og i Studenttinget. Medlemmene i komiteen forventast å setje seg godt inn 12 

i Studenttinget sitt reglement og utfyllande reglar. Dei må også vere tilgjengelege for 13 

Arbeidsutvalet og Studenttinget dersom det er spørsmål om tolking av desse. 14 

 15 

Kontrollkomiteen veljast for eit år. 16 

 17 

Sakshandsamar si innstilling 18 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 19 
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Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 

til Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

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

 Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

 Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene 
menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene 
ved NTNU. 

 Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 

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

 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges 
ved separat valg. 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de 
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og 
vedtas av STi.  
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Møtedato: 22.02.2018 Saksbehandler: Julie Heiberg 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 05/18  Valg av landsmøtedelegater til Norsk  

 studentorganisasjon (NSO) 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
LM - Landsmøte 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Hensikt med saken 1 

Det skal velges 26 delegater til landsmøte til Norsk studentorganisasjon. 2 

 3 

Bakgrunn for saken 4 

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike 5 

studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler, blant annet Studenttinget 6 

NTNU. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 7 

rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker 8 

blant studentene, samt å representere sine medlemslag.  9 

 10 

Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres én gang i året. Landsmøtet velger 11 

arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene for 12 

2018/2019. Andre ting som skal behandles på landsmøtet er blant annet; vedtektene, 13 

Plattform for mangfold, inkludering og likestilling, handlingsplan 2018/2019, 14 

rammebudsjett for 2019 og resolusjoner. Landsmøtet 2018 foregår i Tønsberg 20.-15 

22. april. 16 

 17 

Alle studenter tilknyttet NTNU er valgbare. Landsmøtedelegatene får reise og 18 

opphold til formøte og landsmøte dekket. I år arrangeres et stort formøte i Trondheim 19 

7.-8. april, der alle delegatene kan møtes for å forberede seg sammen. Det forventes 20 

at alle NTNU-delegater som har mulighet blir med på formøtet, men de som deltar på 21 

Landsmøtet for aller første gang oppfordres sterkt til å delta.  22 

 23 

Saksbehandlers vurdering 24 

I tillegg til delegater til Landsmøtet skal det også velges et passende antall vara som 25 

må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler 26 



 

  

 

2 

oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å 27 

stille. I forkant av landsmøte vil STi arrangere en rekke formøter der NTNU-28 

delegatene kan delta og forberede seg på sakene som skal behandles. 29 

 30 

Arbeidsutvalgets innstilling 31 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 32 



 

 

 1 

  

Møtedato: 22.02.2018 Saksbehandlere: Felipe Fawcett og Anja Beate Andersen 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 06/18 Internasjonal Plattform 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg 7 

Internasjonal plattform 8 

 9 

Forkortelser 10 

AU - Arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU 11 

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12 

 13 

Begreper 14 

Studentmobilitet - Fellesbetegnelse for inn- og utveksling 15 

Utveksling - Et studieopphold på mer enn 3 måneder ved en annen utdanningsinstitusjon 16 

Innveksling - Et studieopphold ved NTNU for en student ved en annen  17 

utdanningsinstitusjon 18 

Tospråklig campus - Et campus der all generell informasjon er tilgjengelig på både norsk 19 

og engelsk 20 

_______________________________________________________________________ 21 

 22 

Bakgrunn for saken 23 

 24 

Den 4. februar 2018 vedtok Studenttinget Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2018. 25 

I arbeidsprogrammet fremgår det at det skal utarbeides en internasjonal plattform som tar 26 

sikte for at utveksling skal bli enklere og at NTNU skal inkluderer internasjonale studenter 27 

i større grad. Plattformen beskriver retningsvalg Studenttinget mener NTNU bør ta for å 28 

løfte NTNUs kjerneområder til et internasjonalt nivå. Videre stiller plattformen krav til aktiv 29 

deltagelse i det globale kunnskapssamfunnet. Det vil bidra til å øke studentmobilitet og 30 

internasjonalt samarbeid innen akademia.  31 

 32 

NTNU skal utarbeide en ny internasjonal handlingsplan for perioden 2018-2022, og med 33 

denne utarbeidelse har Studenttinget direkte påvirkningsmuligheter for hvordan den 34 

endelig handlingsplanen skal bli. Forvalteren av denne handlingsplanen er prorektor for 35 

forskning, som har ansvaret for internasjonal kontakt. For at det skal være mulig for AU å 36 

uttale seg på vegne av Studenttinget må det være tilstrekkelig vedtatt politikk. 37 



 

Internasjonalt ansvarlig sitter i gruppen som skal utarbeide handlingsplanen med oppstart 38 

mars 2018. 39 

 40 

Saksbehandleres vurdering 41 

Utvekslingsprosessen ved NTNU må forbedres. Studenttinget har i arbeidsprogrammet 42 

vedtatt at det skal jobbes for å senke terskelen for å få godkjent fag og tidligere 43 

utdanning som en del av studieløpet og utdanningen ved NTNU. I dag er det ca. 1000 44 

studenter som reiser på utveksling fra NTNU hvert år. NTNUs internasjonale 45 

handlingsplan 2013-2017 har hatt som mål at 40% av studentene skal dra på utveksling, 46 

noe som tilsvarer 8000 studenter. NTNU er langt fra målet, og tiltak må til.  47 

 48 

Studenttinget sendte høsten 2017 ut en høring om utvekslingsprosessen ved NTNU. 49 

Høringen gikk til studentrådene og andre relevante aktører. Høringssvarene viste at 50 

informasjonen rundt søknadsprosessen er mangelfull. Videre rapporterer studenter at 51 

prosessen er komplisert og tidkrevende.  52 

 53 

I et høringssvar kommer det også frem at “Det er tidvis tilsynelatende umulig å få svar på 54 

ting du lurer på over mail, enten fordi de svarene du får rett og slett ikke svarer på 55 

spørsmålene dine, eller fordi du ikke får svar i det hele tatt”.  56 

 57 

En mulig løsning for å bidra til at NTNU lykkes i å nå målsettingen er pakkeløsninger for 58 

utveksling. En pakkeløsning vil være en forhåndsgodkjent fagplan ved en spesifikt 59 

utdanningsinstitusjon, slik at studenter bare trenger å bestemme seg for hvilken 60 

utdanningsinstitusjon de ønsker å utveksle til. Med en slik løsning vil studentene være 61 

sikret at de får utvekslingsoppholdet godkjent, forutsatt at de består alle emnene. For at 62 

studentene skal ha tilstrekkelig informasjon om slike pakkeløsninger må internasjonal 63 

seksjon jobbe for at det er god informasjonsflyt om disse tilbudene til studentene. Per i 64 

dag blir ikke utenlandsopphold på under 3 måneder regnet med som utveksling, noe som 65 

gjør at NTNU ikke får insentiver til å sende ut studenter på slike reiser. Dette går ofte 66 

utover praksisstudenter som kan ta hele eller deler av praksis i utlandet under kortere 67 

perioder enn 3 måneder. 68 

 69 

Internasjonal seksjon har som hovedfunksjon å bidra  i utvekslingsprosessen, og hjelpe 70 

studenter å søke til utdanningsinstitusjoner der NTNU har samarbeidsavtaler. Dette 71 

tilbudet kan styrkes ved at internasjonal seksjon bistår studenter i søknadsprosesser til 72 

utdanningsinstitusjoner NTNU ikke har en samarbeidsavtale med. Internasjonal seksjon 73 

bidrar også til mottakelse av innvekslingsstudenter ved å arrangere to sosiale 74 

informasjonsuker som skal gi de internasjonale studentene praktisk informasjon om 75 

deres opphold i Norge. Internasjonal seksjon har derimot ikke ønsket å la 76 

studentorganisasjoner være en del av mottakelsen av internasjonale studenter. Derfor 77 

mener saksbehandlerne at internasjonal seksjon skal skal styrke sine 78 

veiledningstjenester for studenter som ønsker å søke utveksling, og i større grad bidra til 79 

sosial inkludering av internasjonale studenter. 80 

 81 



 

Ettersom innvekslingsstudenter ikke har noen spesifikk tilhørighet til et enkelt fakultet, 82 

men til internasjonal seksjon, er det viktig å beholde skranketjenesten. Internasjonal 83 

seksjon må sammen med NTNU legge til rette for at innvekslingsstudenter enkelt kan 84 

finne den informasjonen og hjelpen de trenger. Skranken skal også være tilgjengelig for 85 

studenter som ønsker utvekslingsopphold. 86 

 87 

Det er fakultetene som har ansvaret for den faglige delen av utvekslingsprosessen. 88 

Studenter opplever i dag at ikke alle studieveiledere kjent med det faglige innholdet i 89 

emner som skal godkjennes. I et høringssvar kommet det frem at “(...) studenter som har 90 

snakket med rådgiver for å få emner godkjent, for så å bli henvist videre til en faglærer 91 

for å få emnet godkjent, for så å bli sendt tilbake til rådgiver for å få emnet godkjent der 92 

igjen”. For å heve kompetansen blant studieveiledere foreslår saksbehandlerne at 93 

hovedansvaret for kursing og oppfølging legges til internasjonal seksjon. 94 

 95 

For å øke NTNUs internasjonale anerkjennelse, mener saksbehandlerne at NTNU bør 96 

satse på faglig internasjonalisering. Dette betyr at NTNU må øke tilbudet på 97 

engelskspråklige emner, og vurdere om det er hensiktsmessig å tilby engelske 98 

bachelorstudier. Dette vil også gjøre det mer naturlig for NTNU å samarbeide med 99 

utenlandske institusjoner for å styrke utdanningstilbudene. Konkrete fordeler som er 100 

spesifisert i plattformen er; undervisningstilbud, i form av gjesteforelesere og veiledning, 101 

samarbeid om utvikling av studietilbud som kurs og emner, og samarbeid om hele 102 

gradsstudier. 103 

 104 

Saksbehandlerne oppfordrer Studenttinget til å vedta en internasjonal plattform for å 105 

sette internasjonalisering høyt på agendaen ved NTNU. Internasjonalisering er 106 

dannende, og bidrar til en kritisk og respektfull tankeprosess og holdning.  107 

 108 

Arbeidsutvalgets innstilling 109 

Studenttinget vedtar Internasjonal plattform med de endringer som fremkommer under 110 

møtet. 111 



 

Internasjonal plattform 1 

 2 

I akademia er internasjonalt samarbeid en forutsetning for den globale 3 

kunnskapsutviklingen, og for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Studenttinget mener 4 

at internasjonalisering og studentmobilitet gir nye muligheter for kunnskap- og 5 

kulturutveksling, samtidig som at det bidrar til mangfold i studentenes studiehverdag. 6 

Studentmobilitet sikrer studentenes mulighet til å tilegne seg ny kompetanse, erfaring og 7 

kunnskap som de ellers ikke ville fått ved NTNU. 8 

 9 

NTNU har studieprogram av høy kvalitet som tiltrekker seg de beste studentene. 10 

Internasjonalisering er nødvendig for å gjøre de beste enda bedre. Internasjonalt samarbeid 11 

og internasjonale perspektiver er en forutsetning for å håndtere de globale 12 

samfunnsutfordringene. 13 

 14 

Studenttinget forventer at NTNU tar et større ansvar når det kommer til inkludering av 15 

internasjonale studenter. NTNU skal møte innvekslingsstudenter med inkludering og 16 

respekt.  17 

 18 

Studentmobilitet og inkludering 19 

For å gjøre utveksling enklere og mer attraktivt mener Studenttinget at NTNU skal opprette 20 

pakkeløsninger for utveksling med samarbeidende utdanningsinstitusjoner. NTNU skal også 21 

være mer fleksible ved godkjenning av fagplaner ovenfor studenter som reiser utenom 22 

samarbeidsavtaler. Studenter som drar på utveksling skal tilegne seg samme faglige utbytte  23 

gjennom nye tilnærminger av kunnskap og perspektiver. Utvekslingsopphold kortere enn tre 24 

måneder skal telle i en egen statistikk og bør gi noen grad av uttelling i 25 

finansieringssystemet 26 

 27 

Internasjonal seksjon er et kompetansesenter som primært tilbyr tjenester for studenter 28 

som vil utveksle fra NTNU og studenter som innveksler til NTNU. Internasjonal seksjon må 29 

styrke sin kompetanse innenfor veiledning av studieveiledere for å sikre at alle fakultet og 30 

institutt har god kunnskap om hvordan deres studenter kan dra på utveksling. Internasjonal 31 



 

seksjon skal jobbe for at det blir opprettet nye samarbeidsavtaler over hele verden og at 32 

eksisterende samarbeidsavtaler jevnlig blir revidert og kvalitetssikret.  33 

 34 

Internasjonal seksjon gjør en viktig jobb innenfor sosial og faglig inkludering av 35 

internasjonale studenter. Internasjonalt seksjon må være spesielt tilgjengelig ved 36 

semesterstart for innvekslingsstudenter, slik at de får tilstrekkelig informasjon om deres 37 

opphold i Norge og de sosiale aktivitetene som skjer på NTNU ved semesterstart. 38 

Internasjonal seksjon må samarbeide med studentfrivilligheten for å sikre at 39 

innvekslingsstudentene får like gode muligheter til å delta på sosiale aktiviteter som 40 

arrangeres av frivilligheten.  41 

 42 

For å sikre at studenter som kommer til NTNU blir integrert og inkludert, er det helt 43 

nødvendig at de har tilgang til samme informasjon som de nasjonale studentene. Derfor må 44 

all informasjon fra NTNU være tilgjengelig på norsk og engelsk. 45 

 46 

Faglig internasjonalisering 47 

Alle studietilbud skal ha ordninger for internasjonalisering og studentutveksling. 48 

Studenttinget forventer derfor at NTNU jobber for å gjøre utveksling til en naturlig del av 49 

studieløpet. Ved å legge til rette for at all undervisning er på engelsk i utvalgte emner eller 50 

hele semestre, legger man også til rette for at nasjonale og internasjonale studenter omgås 51 

både faglig og sosialt. 52 

 53 

NTNU har som mål å utarbeide internasjonalt orienterte utdanninger som sikrer mangfold, 54 

internasjonal erfaring og bidrar til å løse globale problemstillinger. Studenttinget mener 55 

derfor at NTNU skal opprette utvalgte engelskspråklige bachelorgrader hvor NTNU har 56 

sterke fagmiljøer. Dette bidrar til bredere samarbeidsmuligheter med utenlandske 57 

institusjoner; samarbeid om undervisningstilbud, utvikling av studietilbud og hele 58 

gradsstudier.   Internasjonalt samarbeid øker kvaliteten i norsk utdanning og har en rolle i å 59 

støtte opp under bredere utenriks-, utviklings- og næringspolitiske interesser. Studenttinget 60 

mener at engelskspråklige bachelorprogram bidrar til å utdanne kandidater som er aktive, 61 

attraktive og ansvarlige deltakere i det internasjonale samfunnet. 62 

 63 



 

Alle studenter ved NTNU bør beherske både norsk og engelsk fagterminologi innenfor sine 64 

fagmiljø. Alle studieprogram skal ha pensum som bidrar til å oppbygge den faglige 65 

kompetansen på både norsk og engelsk, der det er hensiktsmessig.  66 
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Berekraftspolitisk plattform 

 

  

Møtedato: 22.02.2018  Sakshandsamar: Johannes Bjartnes og 

Gjermund Langset 

 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 38/17 Berekraftspolitisk plattform 4 

_______________________________________________________________________ 5 

Vedlegg 6 

Berekraftspolitisk plattform 7 

Forkortingar 8 

SULI-test: Sustainability literacy test 9 

_______________________________________________________________________ 10 

 11 

Bakgrunn for saka 12 

Agenda 2030 trådde i kraft 1. januar 13 

2016. Alle verda land samla seg om ein 14 

agenda,  denne agendaen skal syte for 15 

at alle land i verden bidrar til at neste 16 

generasjon får tilsvarande eller betre 17 

moglegheiter enn den nåverande. 17 18 

mål for berekraftig utvikling vart definert 19 

som vegen for å nå målet om ei verd 20 

med berekraftige samfunn og 21 

berekraftige system. Berekraftsmåla kan 22 

sjåast på som ei oppfordring frå FNs 23 

medlemsland til alle aktørar i samfunnet 24 

om å bidra på sin måte. NTNUs visjon er 25 

Kunnskap for ei betre verd. Dette tvinger 26 

fram eit behov for å forstå kva ei betre 27 

verd er. Ei verd som er i tråd med berekraftsmåla er et godt steg på vegen, og difor 28 

bør NTNU og Studenttinget ha politikk på korleis universitetet skal forhalda seg til 29 

desse.  30 



2 

 

 

  

 

Sustainable development solutions network lanserte i august en guide1 for korleis 31 

universitet i Australia og Stillehavsregionen kan igangsette tiltak for berekraftig 32 

utvikling i tråd med berekraftsmåla. Figuren over viser korleis berekraftsmåla kan 33 

bidra på universitetet og korleis universiteta kan bidra til berekraftsmåla. 34 

Synleggjering av berekraft kan også definere korleis universitet og høgskuler kan 35 

være ansvarlege institusjonar. Sett i samanheng med NTNUs visjon Kunnskap for ei 36 

betre verd er dette aktuelt. Samtidig bidreg UH-sektoren med kunnskap og 37 

innovasjon om berekraft. I tillegg utdannar ein kandidatar og bevisstgjer personar 38 

som kan implementere berekraftsmåla i sine verksemder. Samspelet mellom 39 

berekraftsmåla og UH-sektoren kan sjølvsagt være mykje breiare og større, men 40 

dette er ein mogleg innfallsvinkel.  41 

 42 

 43 

Guiden identifiserer også fire hovudområde UH-44 

sektorens bidrag kan kategoriserast i. Desse er 45 

forsking, utdanning, kultur i og styring av 46 

organisasjonen og eksterne aktivitetar som 47 

formidling og fasilitering av prosesser om 48 

berekraftsmåla. Plattformen svarar i hovudsak på 49 

det som handlar om utdanning og 50 

organisasjonsstyring, samt noko om samarbeid og 51 

eksterne aktivitetar. Forskingsaktivitet og 52 

prioriteringar av denne er ikkje tatt med i 53 

plattforma. Dette er for å kunne spisse og 54 

konkretisere plattforma. Politikk på disse områda 55 

er gode eksemplar på korleis Studenttingets 56 

politikk på berekraft kan utvidast og forbetrast i 57 

framtida.  58 

 59 

Sakshandsamars vurdering 60 

NTNUs nye strategi vil inkludere berekraftsmåla som eit viktig grunnlag for 61 

universitetets verksemd dei neste årene. Difor er det viktig at Studenttinget har god 62 

politikk om berekraft, som kan utviklast og konkretiserast i tida framover. Sidan 63 

berekraftsmåla truleg allereie er inne i planane for universitetet framover kan det 64 

verke som om jobben nærast er utført før den er begynt, frå Studenttinget si side. 65 

Nettopp på grunn av at berekraft kjem til å vere på agendaen ved mange tilfelle i åra 66 

som kjem må Studenttinget kunne bidra med eit nyansert og konkret bilde av 67 

berekraft.  68 

                                                 
1 http://ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/2017/08/University-SDG-Guide_web.pdf. 

Les mer om guiden her: http://unsdsn.org/news/2017/09/05/a-new-guide-to-help-universities-

accelerate-action-on-the-sdgs/ 
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Dersom denne plattforma vert vedteke er det fyste gong Studenttinget vedtek politikk 69 

som handler om FNs berekraftsmål. Plattforma slår tydelig fast at universitetene har 70 

eit spesielt ansvar for å oppnå berekraftsmåla, som er ei ny tilnærming til berekraft 71 

for Studenttinget. Samstundes seier plattforma at NTNU burde vere eit universitet 72 

som skal gå framom sektoren for å vere med å utvikle korleis uinversitet og 73 

høgskuler kan bidra til å implementere berekraftsmåla både lokalt og globalt. Dette 74 

saman med tiltak for eit slags berekraftsforum internt på NTNU, meiner 75 

sakshandsamar er viktige tiltak for å leggje til rette for ei heilhetleg tilnerming til 76 

berekraft i universitets- og høskulesektoren. 77 

Sakshandsamarar meiner det er viktig å knytte tidlegare vedteke politikk om miljø og 78 

berekraft opp til berekraftsmåla, og at ein god måte å gjere det på er gjennom denne 79 

plattforma. 80 

 81 

 Sakshandsamar meiner det er viktig for Studenttinget å ha ei heilskapleg tilnærming 82 

til berekraft. Det får ein best over ei viss tid der ein fokuserer på berekraft og korleis 83 

Studenttingets politikk stiller seg i eit berekraftsperspektiv. Sakshandsamar meiner 84 

Studenttinget best kan danne seg ei heilskapleg tilnerming til temaet er gjennom å 85 

vurdere samtlege sakar Studenttinget behandler i eit berekraftsperspektiv i tillegg til 86 

korleis ein gjer det på vanleg måte. På den måten får ein samstundes vist at 87 

berekraft er meir enn bare elbil og miljø, men at berekraft kan vere relevant for svært 88 

mykje. Eksempelvis lik rett til utdanning, kjønnsbalanse i studier, universell utforming 89 

og grøntområder på campus.  90 

 91 

Studenttingets politiske plattform for 2015 slår det fast at (...)tverrfagligheten 92 

innebærer reelt samarbeid mellom samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige 93 

miljøer. Utdanningen på NTNU må integrere faglige perspektiver på bærekraftig 94 

utvikling som er særegent for hvert studieprogram, samt en generell kunnskap om 95 

bærekraftig utvikling og evne til etisk refleksjon rundt problemstillinger tilknyttet 96 

temaet. Denne politikken er vidareført i forslaget til plattform. NTNUs miljørapport har 97 

har i fleire år slått fast at ein har som ambisjon at alle studentar skal ha 98 

grunnleggjande kunnskaper om berekraft. Studenttingets handlingsplan for 2015 slår 99 

fast at Studenttinget skulle jobbe for å oppnå dette i 2015. Likevel er det ikkje laga 100 

nokon plan av NTNU for korleis ein skal kartlegge no-situasjonen, eller for korleis ein 101 

skal implementere berekraft i alle studier. Derfor er det viktig å fortsette å løfte dette. 102 

I forslaget til plattform har AU innstilt på at vi ynskjer ei større ambisjon for 103 

studentanes kunnskaper om berekraft. AU meiner studentane bør få ei 104 

dybdekunnskap om berekraft innanfor sitt område, slik at ein kan få meir ut av 105 

tverrfagleg samarbeid om berekraft. Då leggjer ein også i større grad opp til at 106 

kandidatane arbeider på berekraftige måte på sine arbeidsplasser.  107 

 108 

Dette inneber som det også står i teksten fra 2015 at Studenttinget ynskjer at 109 

studieprogramma må integrere faglege perspektiv på berekraft som er særegent for 110 

det enkelte fagområde, medan ein seinare, til dømes gjennom ekspertar i team, 111 

nyttar kvarandres kunnskap saman for ei tverrfagleg tilnerming. Plattforma 112 

introduserar ny politikk på dette området ved å leggje ansvaret på fakulteta for å 113 

utføre ei løpande vurdering og kartleggjing av utdanningane. På den måten kan 114 
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studieprogrameigarane implementere berekraft på mest hensiktsmessig måte i dei 115 

enkelte studieprogramma. Samstundes foreslår arbeidsutvalet ny politkk ved ynskje 116 

om at alle studentar skal gjennomføre ei Sustainability literacy test, SULI-test. 117 

Sakshandsamar meiner dette har to ulike mål, nemlig å kartleggje studentane 118 

kunnskaper om berekraft, samt bevisstgjere dei om berekraft, og korleis dei ulike 119 

formane for berekraft kan spele saman.  120 

 121 

Studenttinget har tidligere ikkje vedteke at vi ynskjer å nytte ekspertar i team som eit 122 

verkemiddel for at samtlege studenter skal få dybdekunnskap om berekraft. 123 

Arbeidsutvalet ynskjer at samtlege landsbyar i eksperter i team skal ha innslag av 124 

berekraft. På den måten får ein bevisstgjort samtlege masterstudentar ved NTNU om 125 

dei tverrfaglege tilnermingene til berekraft. Merk at plattforma ikkje har tatt stilling til 126 

korleis ex.phil bør nyttast i undervisning om berekraft. Studenttinget har politikk på at 127 

ex.phil bør komme tidleg i studieprogramma. Samstundes er ex.phil ei god 128 

mogelegheit for tverrfagleg jobbing. 129 

 130 

Avsnittet på linje 58-64 handlar om ei type berekraft som mange vanlegvis ikkje 131 

tenkjer på som berekraftige tiltak. Sakshandsamar meiner tiltaka som er nevnt i 132 

plattformen er eit av områda uinversiteta direkte kan bidra til ei berekraftig utvekling. 133 

Berekraftsmål 4.b og 4.c seier at personar i utveklingsland og øystater må få auka 134 

mogelegheiter til å få tilgang til høgare utdanning i i-land eller i program tilknytta i-135 

land. Berekraftsmål 4.c knyttar dette spesielt opp mot lærarutdanningar, medan 4.b 136 

seier at teknologi- og IT-utdanninger og yrkesopplæring er spesielt viktige område å 137 

gjere tilgjengelege for studentar i land som ikkje er langt utvikla. Tiltaket med 138 

flyktninghjelpa er trukke spesielt fram som eit godt døme på tiltakt som er heilt i tråd 139 

med desse berekraftsmåla. NTNU tilbyr nokre beboarar i ei flyktningleir i Kenya 140 

opplæring i entreprenørskap. Dette er ei type hjelp til sjølvhjelp som gjer at samfunn i 141 

utveklingsland kan bære seg sjølv på ein betre måte. Studenttinget har ikkje noko 142 

politikk på dette området frå tidlegare. 143 

 144 

Innovasjon er eit av kjerneområda til NTNU. Studenttingets politikk om innovasjon 145 

inneheld ikkje noko om korleis innovasjonen gjort ved NTNU skal stille seg til 146 

berekraft. Altså er både den foreslåtte politikken om at utdanningar om innovasjon og 147 

entreprenørskap skal ta særleg omsyn til berekraft og berekraftsmåla, og forslaget 148 

om at det ikkje skal forekomme innovasjoner på NTNU som motverker bærekraftig 149 

utvekling, ny politikk for Studenttinget. Dette medfører ikkje at alle inovasjonar ved 150 

NTNU skal handle om miljø, da det ikkje er knytt opp mot tematikk i innovasjonen. 151 

Det betyr derimot at innovasjonar skal dekke dagens behovog utfordringar, utan å 152 

øydelegge framtidige moglegheiter. Herunder sosiale innovasjonar og sosialt 153 

entreprenørskap.  154 

 155 

I Studenttingets politiske plattform for 2014 vedtok Studenttinget at ein ynskjer 156 

velkommen klimarekneskap ved NTNU, og at eit slikt verktøy kan vere med å gjere 157 

studentane meir miljøbevisste. NTNU gjennomførte eit klimarekneskap for 2013, men 158 

har ikkje gjort det sidan den gongen. I forslaget til plattform foreslår arbeidsutvalet at 159 

NTNU skal føre klimareknskap minst annakvart år. Klimarekneskap er ei god måte å 160 
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synleggjere kva deler av organisasjonen som i størst grad bidreg til utslipp, og 161 

dermed kvar det er viktigast at ein gjennomfører tiltak. Ved å gjere opp 162 

klimarekneskap jamnleg kan ein også følgje opp dei tiltaka som gvert gjennomførte, 163 

og måle effekta av dei. Derfor meiner sakshandsamar at ein skal bruke 164 

klimareknskapa aktivt til å lage handlingsplanar for korleis ein kan redusere utslippa.  165 

 166 

Med Sti-sak 50/12 Etiske retningslinjer ved NTNU vedtok Studenttinget ynskjer for 167 

etiske retningslinjer. Desse inkluderar omsyn til tvangsarbeid, barnearbeid, 168 

diskriminering, brutal behandling, HMS, lønn, arbeidstid, miljø, korrupsjon og omsyn 169 

til folkerett. Berekraft er meir enn berre miljø, og difor er det viktig også ta omsyn til 170 

desse andre områda i anskaffingar og samarbeid. Dette er eit døme på korleis ei 171 

plattform og enkeltvedtak kan utfylle kvarandre. Plattforma gir ei overordna politikk, 172 

medan enkeltvedtak kan gi ei konkretisering i enkeltsaker.  173 

 174 

Hensikta med denne plattforma er ikkje å samanfatte all politikk Studenttinget har 175 

vedtatt og skal vedta i framtida om berekraft. Snarare skal den være et utgangspunkt 176 

for vidare utdjupande politikk. Døme på område ein kan arbeide vidare mer er korleis  177 

berekraft skal implementerast i utdanningar, korleis eit samarbeidsforum om 178 

berekraft ved NTNU kan sjå ut og på kva måte universitetet kan nytte 179 

klimarekneskap som eit aktivt verktøy i styringa av organisasjonen. Andre områder 180 

som ikkje er inkludert i plattforma kan sjølvsagt også komplimentere og utvide 181 

Studenttingets tilnærming til berekraft. Det viktigaste denne plattforma bidreg til er å 182 

leggje til rette for at Studenttinget på ei god måte kan respondere på henvendelser 183 

og prosessar relatert til berekraft som heilt sikkert kjem på dagsorden i nær framtid. 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

Arbeidsutvalets innstilling 189 

Studenttinget diskuterer saken 190 

 191 

 192 

Punkter til diskusjon: 193 

 Bruk av ordlyd: Skal/bør 194 

 Kva ambisjonar har vi? Svarar plattforma på det? 195 

 Oppnår plattforma intensjonen det har? (linje 5-7 i plattforma) 196 

 Er det andre element som burde vore inkludert? 197 
 198 

 199 



Berekraftspolitisk plattform 1 

 2 

Berekraftig utvikling er utvikling som dekker dagens behov, utan å øydelegge 3 
moglegheitene til framtidige generasjonar. Berekraftsmåla er operasjonaliseringa av 4 
denne definisjonen. Denne plattforma er eit utgangspunkt for å sette berekraft på 5 
dagsorden, samt for å gjere Studenttinget klart til å bidra i prosessar på universitet 6 
der berekraft vil vere på agendaen. 7 

 8 
Studenttinget meiner samfunnansvaret til NTNU inneberer at universitetet må føre 9 
ein politikk for tilnærming til berekraft og berekraftsmåla. Det betyr at alle prosesser 10 

og all aktivitet på NTNU må vurderast ut i frå eit berekraftsperspektiv. Hensyn til miljø 11 
og berekraft skal veie tungt. 12 
 13 
Studenttinget meiner akademia har eit særskild ansvar for å bidra til å oppnå 14 
berekraftsmåla. Derfor bør NTNU delta og ta initiativ til samarbeid om korleis 15 
universitet og høgskular skal bidra til å oppnå berekraftsmåla. Sustainable 16 
development solutions network i Australia og Stillehavsregionen utforma hausten 17 

2017 ein guide for korleis universiteta i regionen kunne tilnerme seg berekraftsmåla. 18 
Studenttinget meiner NTNU burde vere ei pådrivar for tilsvarande initiativ for Norden 19 

og/eller Europa. 20 
I tillegg meiner Studenttinget at det bør takast initiativ til eit samarbeidsforum for 21 

arbeid med berekraft på NTNU, slik at ein kan forene dei ulike tilnærmingane ulike 22 

personar og grupper har for berekraft. 23 

 24 
Ei slik heilskapleg tilnærming til berekraft skal også gjelde for Studenttingets 25 

organisasjon. Slik får ein over ei viss tid ei heilskapleg tilnærming til berekraft, og ein 26 
kan gi innspel til ei bredde av prosessar på NTNU med grunnlag i berekraft. Alle 27 
sakar Studenttinget skal diskutere eller vedta i bør inkludere ei vurdering av korleis 28 

saka stiller seg i eit berekraftsperspektiv.  29 
 30 

Berekraft i utdanningane: 31 
Det største bidraget NTNU har til berekraftig utvikling er kandidatane som vert 32 

utdanna kvart år. Dette er ein enorm moglegheit universitetet har, som det er viktig å 33 
ikkje undervurdere. NTNUs miljørapport slår fast at alle studentar ved NTNU skal ha 34 

grunnleggjande kunnskap om berekraft, dette støtter Studenttinget, men ynskjer 35 
større ambisjonar for studentane sin kunnskap om berekraft. For å oppnå dette 36 
meiner Studenttinget at alle studieprogram skal ha innslag av berekraft der det er 37 
hensiktsmessig. alternativt «For å oppnå dette meiner Studenttinget at alle 38 
studieprogram skal ha innslag av berekraft kvart semester.»  39 

Samt at alle større studentoppgåver ved NTNU bør innehalde ei vurdering med 40 
omsyn til berekraft. For å gjere dette må ansvaret for å kartlegge utdanningane 41 
leggast på fakulteta. Dei bør gjere ei kontinuerleg vurdering av sine studieprogram og 42 
på kva måte dei tilfredsstiller målet om at alle studentar skal ha grunnleggjande 43 
kunnskap om berekraft. I tillegg bør alle studentar ved NTNU i løpet av studieløpet 44 

gjennomføre ein SULI-test for å kartlegge studentane sin kunnskap kring berekraft og 45 
bevisstgjere studentane om temaet.  46 

 47 



Berekraft er eit svært breitt tema, og det bør reflekterast i Studenttingets og NTNUs 48 

politikk på området. Studenttinget meiner at studentane først bør lære om berekraft 49 
innan sitt eige fag og fagets eigenart. Deretter bør ein dyrke tverrfagleg aktivitet 50 

gjennom fag som ekspertar i team (EiT) ,Ex,Phil og Humanistar i prakis (HiP). 51 
Studenttinget meiner det er viktig at det er reelt samarbeid mellom 52 
samfunnsvitskaplege og naturvitskaplege fag. Ekspertar i team er ein god arena for 53 
slikt samarbeid. Studenttinget meiner at alle landsbyane i ekspertar i team skal ha 54 
innslag av berekraft, og at minst halvparten skal ha berekraft som eitt av sine 55 

hovudtema.  56 
 57 
Berekraftsmål 4.b og 4.c seier at akademisk samarbeid og utveksling med øystatar 58 
og utviklingsland er viktige tiltak for ei berekraftig utvikling. Spesielt gjeld dette for 59 
lærarutdanningar. NTNU har noko utveksling for lærarstudentar til utviklingsland, 60 

men Studenttinget meiner dette må utvidast og systematiserast. I tråd med 61 
berekraftsmål 4.b, har NTNU eit samarbeid med Flyktninghjelpen om opplæring i 62 

entreprenørskap i ei flyktningleir i Kenya. Dette er eit eksempel på tiltak som bør 63 
utvidast til å fleire område. 64 
 65 
Gjennom både utdanningar og anna aktivitet på NTNU utviklast det mange 66 

innovasjonar av både tilsette og studentar. Utdanningar om innovasjon og 67 
entreprenørskap skal ta særleg omsyn til berekraft og berekraftsmåla. Studenttinget 68 

meiner det ikkje skal førekomme innovasjonar på NTNU som motverkar berekraftig 69 
utvikling.  70 
 71 

Berekraft i organisasjonen NTNU: 72 

Berekraftsmål 4 og 5 slår fast at likestilling mellom kjønna og mangfald i alle arenaer, 73 

og spesielt i utdanningsinstitusjonar er avgjerande for berekraftig utvikling. Difor 74 
meiner Studenttinget at NTNU skal handle deretter, ved å fremme mangfald og 75 

likestilling i alle ledd. Eit universitet basert på ulike bakgrunnar og erfaringar dannar 76 
grunnlaget for ein styrka kunnskapsarena.  77 
 78 

Studenttinget meiner NTNU skal gjere opp klimarekneskap minst annakvart år. 79 

Klimarekneskap bidreg i å synleggjere kva tiltak som reduserer klimafotavtrykket i 80 
tillegg til at det bidreg til å setje konkrete mål. Handlingsplanar for optimalisering av 81 
organisasjonen skal følgje etter kvart rekneskap. 82 
 83 
Studenttinget meiner NTNU skal setje strenge krav til alle samarbeidspartnerar om 84 

deira tilnærming til berekraft. NTNU skal ikkje samarbeide med partnerar som ikkje 85 
bidreg til ei berekraftig utvikling. Dette inneber å sette strenge miljø- og 86 

berekraftskrav i alle anskaffingar.  87 
 88 
NTNU disponerer mykje bygningsmasse, Campuspolitisk plattform seier at 89 
nullutslippsbygg er eit godt i bidrag i reduksjonen av universitetets klimafotavtrykk. 90 
Solceller og anna energiproduksjon bør innførast på alle relevante eksisterande 91 

bygg. NTNU skal ikkje bygge eller leie nye bygg som ikkje produserer meir energi 92 
enn dei nyttar. Bygg nytta av NTNU skal ivareta biologisk mangfald, og bidra til god 93 
luftkvalitet i nærområda.  94 
 95 
 96 

Tekst merka i Blått er inkomne forslag til endring/ny tekst.  97 


