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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 02/18 

 
Dato: 04.02.18- Møtetid: 10.00-13.10 Møtested: Dolmsundet Hotell, Hitra 

 
Til: Arbeidsutvalget 

 Representanter med vara 

 Faste observatører 

 

Kopi til: Styret NTNU 

 Administrasjonen NTNU 

 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 

 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

 Norsk Studentorganisasjon 

 Studentmedia 

 
Referent: Anja Beate Andersen 
 
Ordstyrer: Christoffer Vikebø Nesse 
 
Tellekorps: Thomas K. Eriksen og Emilie W. Larsen 
 

 

Til stede: 

William Bertin Skoglund   Gjøvik 
Saeid Hosseini    Trondheim 
Annbjørg Pasteur Stø   Trondheim 
Annichen Marie Staib   Trondheim 
Talal Mohammad    Trondheim 
Inès Blomvågnes    Trondheim 
Adrian Heyerdahl    Trondheim 
Ylva Sakgen     Trondheim 
Yngvild Skagen    Trondheim 
Man Dinh Vu     Trondheim 
Ragnhild Dalslåen     Trondheim 
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Oskar Dale     Trondheim 
Ida J. Ingebrigsten    Trondheim 
Gøran Sildre Gedde-Dahl   Trondheim 
Emma Garborg    Trondheim 
Sindre Toft Nordal    Trondheim 
Cecilie Bjørnsdotter    Trondheim 
Leif Bjarne Hammer   Trondheim 
Philip Lautin Jackson   Trondheim 
Steffen Kambe Strømsnes   Ålesund 
 

Forfall: 

 

Marion Tegiseth    Trondheim 

Christopher Cox    Gjøvik 

Mathias Dybvik    Ålesund 

Bendik Bogfjellmo   Trondheim 

Lars Nord Holmer   Trondheim 

  

  

  

  

  

 

Tilstede på bakbenk: 

Martin Dahlen Trana  FUI 
Astrid Østigård   KK 
Thomas K. Eriksen   VT 
Emilie W. Larsen   FTV NV 
Sofie Aasheim   FTV NV 
Susanne O. Gulbrandsen  FTV IE 
Karl Kristian Ladegård Lockert FTV NV 
Nils Jørgen Sunnvoll  FTV IE 
Magnus J. Sverkel   FTV MH 
Truls Kippernes   FTV IE 
Nora Iman Hagesæther  UU 
Gjermund K. Langset  AU 
Stig-Martin Liavåg   AU 
Sindre Kristian Alvsvåg  AU 

Julie Heiberg    AU 

Felipe Fawcett    AU 

Thiren Sriskantharajah  AU 

 

Christoffer Vikebø Nesse ble godkjent som ordstyrer og Anja Beate Andersen som 
referent. Tellekorps ble Thomas K. Eriksen og Emilie W. Larsen. 
Innkalling, dagsorden og referat fra konstituerende STi-møte ble godkjent. 
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STi-sak 44/17 Arbeidsinstrukser for FUS, FUL og FUI 
Antall stemmeberettigede: 20 
 
Thiren Sriskantharajah innleder saken. Det stilles spørsmål til saken. Saken 
diskuteres. 
 

Forslag 1 

Endre linje 19 i Arbeidsinstruks for FUI og linje 26 i Arbeidsinstruks for FUS til: “Strekke seg 

etter ...”, slik at det blir likt som i Arbeidsinstruks for FUL. 

Forslag 2  

Tilleggspunkt etter linje 12, Arbeidsinstruks for FUS: “Det skal benyttes letekomité for å finne 

representanter av ulike kjønn og bakgrunn 

Forslag 3  

Tilleggspunkt etter linje 12, Arbeidsinstruks for FUL: “Det skal benyttes letekomité for å finne 

representanter av ulike kjønn og bakgrunn 

Forslag 4  

Tilleggspunkt etter linje 8, Arbeidsinstruks for FUI: “Det skal benyttes letekomité for å finne 

representanter av ulike kjønn og bakgrunn 

Forslag 5  

Vedlegg 4 “Arbeidsinstruks for FUS-representantene”. Tillegg linje 7: “Det velges en ny 

representant hvert halvår” endring “Det velges en ny representant hvert halvår, som blir 

innstilt av Studenttinget.” 

Forslag 6  

Det skal være en representant fra hver studieby. 

Forslag 7  

Tillegg linje 177: “AU får redaksjonell fullmakt”. 

Forslag 8 - enstemmig vedtatt 

Vedlegg 6 “Arbeidsinstruks for FUI-representantene” 

Linje 5-6 “Det sitter tre studentrepresentanter i FUI” 

Tillegg linje 5-6: “Det sitter tre studentrepresentanter som skal ha tilknytning i hver av NTNU 

sine studiebyer, som innstilles av Studenttinget.” 

 
Votering: 
Forslag 1 vedtatt 
Forslag 2 vedtatt 
Forslag 3 vedtatt 
Forslag 4 vedtatt 
Forslag 5 vedtatt 
Forslag 6 faller mot forslag 8 
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Forslag 7 vedtatt 
Forslag 8 enstemmig vedtatt 
 
Vedtatt ved avstemning. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:   
«Studenttinget vedtar nye arbeidsinstrukser for FUS, FUL og FUI. 
Studenttinget ber Arbeidsutvalget gå i dialog med prorektor for å sikre vilkårene som 
er ønsket for studentrepresentantene i forvaltningsutvalgene.» 
 
 

STi-sak 03/18 Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2018 
Antall stemmeberettigede: 20 
 
Sindre Alvsvåg innleder saken. Det stilles spørsmål til saken. Saken diskuteres. 
 
 
Forslag 1 - enstemmig vedtatt 

Tillegg etter linje 57: “AU får redaksjonell fullmakt.» 

Læringsmiljø 

Forslag 2 - vedtatt 

Linje 15-16, stryke “...og aktivt jobbe for at studentene har tilstrekkelig kunnskap om sine 

rettigheter” og skille ut til eget punkt etter linje 15: “Aktivt jobbe for at studentene oppnår 

tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter” 

 

Forslag 3 - vedtatt 

Flytte punktet som ligger på linje 41 til å ligge under Læringsmiljø 

 

Utdanning og digitalisering 

Forslag 4 - falt 

Stryk linje 21-24, fra “I §1.3” t.o.m. “erfaringskunnskap.” 

Forslag 5 - vedtatt 

Tillegg linje 25: “og forskningsnær”, etter forskningsbasert. 

Forslag 6 - vedtatt 

Tillegg linje 32: legge til etter “gjenspeile” følgende: “de langsiktige” slik at linjen blir 

“gjenspeile de langsiktige behovene i samfunnet og underbygge NTNUs samfunnsoppdrag.” 

Forslag 7 - falt 

Tillegg linje 39: “, der forskning viser at studentenes læringsutbytte øker.” 

Forslag 8 - enstemmig vedtatt 
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Endringsforslag - Arbeidsprogram linje 42: “studie” endres til “studier”. 

Forslag 9 - falt 

Endre kulepunkt på linje 43: “Jobbe for at NTNU utnytter mulighetene som ligger i 

Blackboard som digitalt hjelpemiddel for oppfølging og veiledning av studenter, både i 

praksis og underveis i studieløpet, som et supplement til fysisk veiledning.” 

Forslag 10 - vedtatt 

Tillegg linje 46, eget punkt: 

“Jobbe for at alle undervisningsansatte ved NTNU har gjennomført godkjente kurs innenfor 

gjeldende verktøy, herunder Blackboard m.m. innen 2020.” 

Forslag 11 - faller mot forslag 10 

Linje 46-47: “Jobbe for å øke kompetansen på digitale plattformer, som Blackboard, til de 

ansatte og studentene ved NTNU. 

Internasjonalisering 

Forslag 12 - falt 

Linje 57: Stryke “tillater” og erstatt med “sikrer” 

Forslag 13 - falt 

Stryke linje 59-60, som starter med “Akademisk frihet handler om …” 

Forslag 14 - vedtatt 

Tillegg etter linje 71: Eget punkt som lyder “Ivareta gratisprinsippet ved å sikre at det ikke 

innføres skolepenger for internasjonale studenter.” 

Forslag 15 - vedtatt 

Tilleggsforslag linje 72: 

“Jobbe for lavere terskel for godkjenning av fag og tidligere utdanning som en del av 

studieløpet og utdanning ved NTNU.” 

Campus 

 

Forslag 16 - vedtatt 

Tillegg linje 89: “Jobbe for at campus tilrettelegges for og brukes aktivt for å forebygge 

ensomhet blant studenter.” 

Mangfold, inkludering og likestilling 

Forslag 17 - falt 

Endringsforslag linje 90: “Mangfold og inkludering” 

Forslag 18 - falt 

Linje 106 i Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2018 
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Endre: 1,5 G til 1,3 G. 

 

Forslag 19 - vedtatt 

Tillegg linje 107: Studenttinget vil også stå opp mot ulike former av sosio-økonomisk 

diskriminering mot internasjonale studenter, slik som økning av studentvisumavgift fra UDI.  

Forslag 20 - vedtatt 

Tillegg etter linje 112: “Jobbe for et tospråklig campus, altså at all informasjon relatert til 

NTNU skal være på norsk og engelsk. 

Forslag 21 - vedtatt 

Tilleggspunkt etter linje 117: “Sikre at alle skal ha samme forutsetninger/muligheter til å 

studere, uansett kjønn, legning og bakgrunn.” 

Forslag 22 – vedtatt- 11 mot 10 

Tilleggspunkt etter linje 117: “Jobbe for at 50% av studiestøtten skal bli omgjøringsstipend.” 

Forslag 23 - vedtatt 

Tilleggspunkt linje etter linje 117: “Jobbe for å sikre kandidater av ulike kjønn og bakgrunn til 

alle verv hvor Studenttinget er innstillende.” 

 

 
Votering: 
Forslag 1 enstemmig vedtatt 
Forslag 2 vedtatt 
Forslag 4 faller 
Forslag 5 vedtatt 
Forslag 6 vedtatt 
Forslag 7 faller 
Forslag 8 enstemmig vedtatt 
Forslag 9 faller 
Forslag 10 vedtatt 
Forslag 11 faller mot forslag 10 
Forslag 12 faller 
Forslag 13 faller 
Forslag 14 vedtatt 
Forslag 15 vedtatt 
Forslag 16 vedtatt 
Forslag 17 faller 
Forslag 18 faller 
Forslag 19 vedtatt 
Forslag 20 vedtatt 
Forslag 21 vedtatt 
Forslag 22 vedtatt med 10 stemmer for, 9 imot. 
Forslag 23 vedtatt. 
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Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
Studenttinget vedtar Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2018 med de endringer 
som kommer fram under møtet. 
 

Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 
2018 

 
Innledning 

Arbeidsprogrammet vil være Studenttingets grunnlag til hovedfokusområder utover 
den normale driften. Arbeidsprogrammet er utformet til å oppdatere noen politiske 
områder, i tillegg til å gi Studenttinget muligheter til å styre arbeidsutvalgets arbeid for 
året. 
 

Læringsmiljø 

Læringsmiljø er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 
forholdene som berører den enkelte students studiesituasjon. Det skal være et mål at 
studenter ved NTNU skal trives med utdanningen sin. Alle studenter skal få individuell 
tilrettelegging av sin studiesituasjon, praksis og vurderinger, i henhold til egen 
funksjonsevne.  
 
Studenttinget NTNU skal … 

 Arbeide for at de rådgivende tilbudene ved NTNU styrkes og synliggjøres. 
 Aktivt jobbe for at studentene oppnår tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter.  
 Sørge for at NTNU aktivt arbeider for å styrke lovverket om læringsmiljø.  
 Jobbe for at NTNU oppretter en lokal læringsmiljøforskrift. 
 Sørge for at NTNU legger til rette for studentaktivitet som styrker faglige og 

sosiale aktiviteter ved studier, institutt og fakultet.  
 

Utdanning og digitalisering 

Samfunnet er i en teknologisk omvendingsfase. I §1.3 av universitets- og 
høgskoleloven står det at “Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens 
formål ved å [...] tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, 
faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.” Studenttinget skal jobbe 
for at både undervisningens innhold og læringsmetoder som benyttes er 
forskningsbasert og forskningsnær. Studenttinget skal støtte arbeidet med bruk av 
alternative vurderings- og undervisningsformer slik at NTNU er en nasjonal pådriver 
for dette. 
 
Innovasjon, entreprenørskap og nyskaping legger grunnlaget for omstilling, bærekraft 
og økonomisk vekst i samfunnet. Studenttinget skal utarbeide en politisk plattform som 
skal bidra til å sette fokus på dette både blant studenter og ansatte ved NTNU. 
Plattformen skal gjenspeile de langsiktige behovene i samfunnet og underbygge 
NTNUs samfunnsoppdrag.  
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Studenttinget NTNU skal … 

 Jobbe for at NTNU legger til rette for undervisning på tvers av campusene.  
 Jobbe for at det brukes digitalt kvalitetssystem på hele NTNU. 
 Jobbe for en bedre sammenheng mellom digitale kvalitets- og avvikssystem, og 

gjøre innmelding av avvik enklere for studenter og ansatte. 
 Jobbe for at NTNU øker bruken av alternative vurderings- og 

undervisningsformer. 
 Utarbeide en politisk plattform for innovasjon, entreprenørskap og nyskapning. 
 Jobbe for at NTNU utvikler og tar i bruk digitale hjelpemidler for oppfølging og 

veiledning av studenter både i praksis og underveis i studieløpet. Dette skal 
være komplementerende og bidra til å øke kvaliteten på fysisk veiledning.  

 Jobbe for at alle undervisningsansatte ved NTNU har gjennomført godkjente 
kurs innenfor gjeldende verktøy, herunder Blackboard m.m. innen 2020. 

 

Internasjonalisering 

Studentene på NTNU har gjennom flere år vært misfornøyde med deler av inn- og 
utvekslingsprosessene, informasjon om utvekslingsmuligheter og inkluderingen av 
internasjonale studenter på NTNU. Derfor skal Studenttinget utarbeide en 
internasjonal plattform som skal bidra til et løft i Studenttingets 
internasjonaliseringspolitikk og NTNUs internasjonaliseringsarbeid. Plattformen skal ta 
sikte på at utveksling skal bli enklere, større inkluderingsgrad av internasjonale 
studenter på NTNU og samarbeide med NTNU for å gjøre NTNU mer attraktiv og 
anerkjent i et globalt perspektiv.  
 
I Norge ligger prinsippet om akademisk frihet som en grunnstein i universitets- og 
høyskolesektoren. Ikke alle land tillater forskere, studenter og undervisere de samme 
rettighetene og mulighetene. Studenttinget skal fremme retten til å finne, forske frem, 
og formidle kontroversielle tema både i Norge og resten av verden. Akademisk frihet 
handler om frihet til utdanning og forskning, upåvirket av politikere, myndigheter eller 
andre autoriteter 
 
Studenttinget NTNU skal … 

 Utarbeide en internasjonal plattform. 
 Arbeide for å få gjennomslag for Studenttingets politikk under utformingen av 

NTNUs internasjonale handlingsplan 2018 - 2020. 
 Samarbeide med NTNU for å synliggjøre utvekslingsmulighetene og gjøre det 

enklere for studenter å dra på utveksling. 
 Jobbe for tettere interaksjon mellom internasjonale og nasjonale studenter, 

både faglig og sosialt. 
 Samarbeide med relevante organisasjoner for å fremme og styrke retten til 

akademisk frihet på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
 Ivareta gratisprinsippet ved å sikre at det ikke innføres skolepenger for 

internasjonale studenter. 
 Jobbe for lavere terskel for godkjenning av fag og tidligere utdanning som en 

del av studieløpet og utdanning ved NTNU.  
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STi-sak 38/17 Berekraftspolitisk plattform 
Antall stemmeberettigede: 20 
 
Saken sendes som diskusjonssak til neste Studenttingsmøte 22. mars. 
 
 

Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
 

Møtekritikk 
Møtekritikk tas til etterretning. 
 

Møte hevet 
(kl. 13.09) 
 
 
Sindre Alvsvåg /s/      Anja Beate Andersen /s/ 
Leder        Referent 
 


