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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 03/18 

 
Dato: 22.02.18- Møtetid: 17.15-23-20. Møtested: K5, Kjemiblokk 5 

 
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: Kine Sørli 
 
Ordstyrer: Simon Sandvaag 
 
Tellekorps: Jesper Nohr, Erlend Andreassen 
 

 

Til stede: 

Christopher Cox    Gjøvik 
William Bertin Skoglund   Gjøvik 
Annbjørg Pasteur Stø   Trondheim 
Annichen Marie Staib   Trondheim 
Cecilie Bjørnsdotter Raustein  Trondheim 
Gøran Sildre Gedde-Dahl   Trondheim 
Ida J. Ingebrigsten    Trondheim 
Inès Blomvågnes    Trondheim 
Lars Føleide(vara)    Trondheim  
Lars Nord Holmer    Trondheim 
Leif Bjarne Hammer   Trondheim 
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Man Dinh Vu     Trondheim 
Marion Teigseth    Trondheim 
Oskar Dale     Trondheim 
Philip Lautin Jackson   Trondheim 
Ragnhild Dalslåen     Trondheim 
Sindre Toft Nordal    Trondheim 
Talal Mohammad    Trondheim 
Torbjørn Andre Moe(vara)   Trondheim 
Ylva Skagen     Trondheim 
Yngvild Løken    Trondheim    
Sara Frøysa     Ålesund 
Steffen Kambe Strømsnes   Ålesund 
 

Forfall: 

 

Mathias Dybvik     Ålesund 

Saeid Hosseini     Trondheim  

Adrian Heyerdahl    Trondheim 
 

  

   

 

Tilstede på bakbenk: 

Åste Hagerup    KK 

Astrid Østigård    KK 

Elise Kaldheim    Velferdstinget 

Thomas K. Eriksen   Velferdstinget 

Kristian N. Svartås   Velferdstinget 

Nils Jørgen Sunnvoll  FTV IE 

Anja Beate Andersen  NTNU-styret 

Jesper Nohr    Under Dusken 

Ingrid Folstad    FTV 

Erlend Andreassen   Under Dusken 

Christoffer V. Nesse  NTNU-styret 

Stein Olav Romslo   Student 

Martin D. Trana    FUI 

Nora Iman Hagesæther  UU 

Sindre Kristian Alvsvåg  AU 

Gjermund K. Langset  AU 

Stig-Martin Liavåg   AU 

A. Thiren Sriskantharajah  AU 

Felipe Fawcett    AU 

Julie Heiberg    AU 

 

Simon Sandvaag ble godkjent som ordstyrer og Kine Sørli som referent. Tellekorps 
ble Jesper og Erlend. 
Innkalling, dagsorden og referat fra STi-møte ble godkjent. 
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STi-sak 04/18 Val av kontrollkomité 

(17.30) Antall stemmeberettigede: 23 

Sindre Kristian Alvsvåg innleder saken. 

 

Følgende kandidat stiller til leder av kontrollkomiteen: 

Astrid Østigård 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Votering: 

Astrid Østigård velges til leder av kontrollkomiteen ved akklamasjon. 

 

Følgende kandidater stiller til kontrollkomiteen 

Åste Hagerup 

 

Votering: 

Åste Hagerup velges til kontrollkomiteen ved akklamasjon. 

 

Vedtak: 

Astrid Østigård velges til leder og Åste Hagerup som medlem av Studenttingets 

kontrollkomite. 

 

STi-sak 05/18 Valg av landsmøtedelegater til NSO 

(17.55) Antall stemmeberettigede: 23 

Julie Heiberg innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

Følgende kandidater stiller: 

Adrian Heyerdahl 

Annbjørg P. Stø 
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Alexander Allgot 

Anja B. Andersen 

Astrid Østigård 

Cecilie B. Raustein 

Christoffer Vikebø Nesse 

Elise Kaldheim 

Felipe Fawcett 

Gjermund Kvernmo Langset 

Gøran S. Gedde-Dahl 

Håkon Heintz 

Ida Kristine Rebne 

Ingrid Folstad 

Nils Jørgen Sunnvoll 

Kristian N. Svartås 

Magnus J. Sverkeli 

Mikkel Engebakken 

Nora I. Hagesæther 

Lars Føleide 

Philip L. Jackson 

Ragnhild K. Dalslåen 

Robin-André Due Hermann 

Sindre Kristian Alvsvåg 

Stig-Martin Liavåg 

Stine Johannessen 

Stine Rognmo 

Sunniva Bøstrand 

Susann V. Falla 

Svein-Erik S. Olsen 

Thiren Sriskantharajah 

Thomas K. Eriksen 

Vladimir Haug 

Åste S. Hagerup 

 

Det stilles spørsmål til kandidatene som er tilstede. 

 

Forslag 

KK går i gjennom stemmetallene og kommer tilbake med informasjon om hvem som 

skal erstatte Julie Heiberg som fast delegat. 

 

Votering 

Putt inn stemmetall 

 

 

Vedtak 

Følgende skal representere NTNU under Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon: 
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 Adrian Heyerdahl, Aleksander Allgot, Annbjørg Pasteur Stø, Anja Beate 
Andersen, Astrid Østigård, Cecilie Bjørnsdotter Raustein, Christoffer Vikebø 
Nesse, Felipe Fawcett, Gjermund Kvernmo Langset, Gøran Sildnes Gedde-Dahl, Ida 
Kristine Rebne, Ingrid Folstad, Kristian Nygård Svartås, Lars Føleide, Magnus J. 
Sverkeli, Nils Jørgen Sunnvoll, Nora Iman Hagesæther, Philip L. Jackson, Ragnhild 
K. Dalslåen, Robin-Andrè Due Hermann, Sindre Kristian Alvsvåg, Stig-Martin 
Liavåg, Sunniva Bøstrand, Thiren Sriskantharajah, Thomas Krogstad Eriksen, Åste 
Solheim Hagerup 
 
Pause kl 19.25 
 
STi-sak 05/18 Valg til varadelegater til LM NSO 
(19.45)  Antall stemmeberettigede: 23 
 
Ordstyrer innleder saken. 
 
Følgende kandidater stiller 
Julie Heiberg 
Siri Arnesen 
Stine Johannessen 
Mikkel Engebakken 
Susann Falla 
Aleksander Allgot 
Håkon Heintz 
Svein-Erik S. Olsen 
Maria Honerød 
 
Det stilles spørsmål til kandidatene som er tilstede. 
 
Forslag 
AU ber om fullmakt til å supplere varalisten. 
 
Forslaget vedtas enstemmig 
 
 
 
Vedtak: 
Følgende velges til varadelegat til LM NSO 
1. vara Julie Heiberg 
2. vara Siri Arnesen 
3. vara Stine Johannessen 
4. vara Susann Falla 
 
Ikke prioritert rekkefølge: 
Svein-Erik S. Olsen, Mikkel Engebakken, Håkon Heintz og Maria Honerød. 
 
AU får fullmakt til å supplere varalisten. 
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STi-sak 06/18 Internasjonal plattform 
(20.10) Antall stemmeberettigede: 23 

Felipe Fawcett og Anja B. Andersen innleder saken. 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Saken diskuteres. 

 

Forslag fra Ragnhild 

Sende saken tilbake til AU, men saken diskuteres. 

 

Votering 

Forslaget faller med 3 stemmer for og 20 imot. 

 

Forslag 1 

Tilleggsforslag fra Yngvild Løken på linje 10: Legge til «de best kvalifiserte 

studentene» 

 

Forslag 2 
Endringsforslag fra Philip linje 10-17: NTNU skal ha gode studieprogram for å tiltrekke seg 

de beste studentene fra inn og utland, internasjonalisering er nødvendig for å gjøre dem 

enda bedre.   

Studenttinget forventer at NTNU tar et større ansvar for inkludering av internasjonale 

studenter, fordi internasjonalt samarbeid og internasjonale perspektiver er en forutsetning for 

å håndtere de globale samfunnsutfordringene.  

NTNU skal møte innvekslingsstudenter med inkludering og respekt. 

 

Forslag 3 

Tilleggsforslag fra William B. Skoglund på linje 17: «for å bidra til sosial integrering og 

mangfold ved universitetet.» 

 
Forslag 4 

Tilleggsforslag fra Annbjørg på linje 21: «samt kontinuerlig informere om mulighetene.» 

 

Forslag 5 
Endringsforslag fra Cecilie Raustein på linje 22: Fra «.. som reiser utenom 
samarbeidsavtaler» til «som reiser gjennom mer åpne samarbeidsavtaler, og utenom 
samarbeidsavtaler.» 
 
Forslag 6 

Endringsforslag fra Philip på linje 23: Studenter som drar på utveksling skal tilegne seg 

tilsvarende faglig utbytte, styrket av ny kunnskap og perspektiver.  

 
Forslag 7 

Endringsforslag fra Philip og Annbjørg etter linje 26: Endre fra «finansieringssystemet» 

til «kunnskapsdepartementets finansieringsmodell og NTNUs rammefordelingsmodell». 
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Forslag 8 

Tilleggsforslag fra Philip, linje 26: «Mulighet for integrering skal prioriteres og belyses ved 

alle utvekslingsløp, og mulighet for reell utveksling skal være tilgjengelig for alle studenter 

ved NTNU.» 

 

Forslag 9 
Tilleggsforslag fra Marte Øien, linje 26: «Studenttinget forventer at NTNU ser på 
løsninger som vil gjøre det mulig for studenter i rammeplanstyrte 
profesjonsutdanninger å reise på utveksling hvor praksis og emner blir godkjent.» 
 
Forslag 10 

Tilleggsforslag fra Talal etter setningen på linje 31: Internasjonal seksjon skal informere 

fakultetene om hvilke innvekslingsstudenter som har tilknytning til hvert fakultet, slik at 

informasjon fra fakultetene når innvekslingsstudentene.  

 
Forslag 11 

Endringsforslag fra Talal og Philip på linje 36: «Internasjonal seksjon må være spesielt 

tilgjengelig for innvekslingsstudenter ved semesterstart, og gjennom hele oppholdet, slik at 

de får tilstrekkelig informasjon om deres opphold i Norge og de sosiale aktivitetene som skjer 

på NTNU.» 

 

Forslag 12 
Tilleggsforslag fra Talal etter linje 38: Internasjonal seksjon har et ansvar for at 

innvekslingsstudenter får all nødvendig informasjon god tid i forkant av deres 

innvekslingsopphold ved NTNU.  

 

Forslag 13 

Endringsforslag fra Leif Bjarne Hammer på linje 44-45: Endre «derfor må all 
informasjon..» til «Derfor må all informasjon i NTNUs offisielle kanaler og på NTNUs 
campuser være tilgjengelig på norsk og engelsk.» 

 

Forslag 14 
Endringsforslag fra Philip etter linje 50: «Ved å legge til rette for god 
engelskspråklig undervisning i utvalgte emner eller hele semestre, (…)»  
 
Forslag 15 

Tilleggsforslag fra Talal etter linje 52: I henhold til tospråklig campus: Internasjonal 

seksjon skal legge til rette for at innvekslingsstudenters norske språkkurs ikke kolliderer med 

andre emner, og at informasjon om kursene skal komme i god tid.  

 

Forslag 16 

Strykningsforslag fra Lars Føleide: Stryk linje 54-62. 

 

Forslag 17 

Endringsforslag fra Oskar, linje 55-57: «..NTNU skal skape engelskspråklige 

bachelorgrader og/eller integrerte studier hvor det er hensiktsmessig.» 
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Forslag 18 

Tilleggsforslag fra Lars Føleide, linje 55-57: «Studenttinget mener derfor at NTNU skal 

opprette en ny engelskspråklig bachelorgrad med fokus på de bærekraftige utviklingsmålene 

definert av FN». 

Votering: 

Forslag 1 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 2 vedtas enstemmig. 

Forslag 3 faller med alminnelig flertall mot. 

Forslag 4 vedtas enstemmig. 

Forslag 5 vedtas med kvalifisert flertall. 

Forslag 6 vedtas enstemmig. 

Forslag 7 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 8 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 9 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 10 vedtas med kvalifisert flertall. 

Forslag 11 vedtas enstemmig. 

Forslag 12 vedtas med kvalifisert flertall. 

Forslag 13 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 14 vedtas enstemmig. 

Forslag 15 vedtas enstemmig. 

Forslag 16 faller med kvalifisert flertall mot. 

Forslag 17 vedtas med kvalifisert flertall. 

Forslag 18 faller med kvalifisert flertall mot. 

 

Det stemmes over helheten 

 

Helheten vedtas med kvalifisert flertall. 

 

Vedtak: 

Internasjonal plattform 
Vedtatt av Studenttinget NTNU 22. februar 2018 

Denne plattformen beskriver studentene på NTNU sine krav for internasjonalisering 

 

I akademia er internasjonalt samarbeid en forutsetning for den globale 

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

at internasjonalisering og studentmobilitet gir nye muligheter for kunnskap- og 

kulturutveksling, samtidig som at det bidrar til mangfold i studentenes studiehverdag. 
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Studentmobilitet sikrer studentenes mulighet til å tilegne seg ny kompetanse, erfaring og 

kunnskap som de ellers ikke ville fått ved NTNU. 

  

NTNU skal ha gode studieprogram for å tiltrekke seg de best kvalifiserte studentene fra inn- 

og utland. Internasjonalisering er nødvendig for å gjøre de beste enda bedre. Studenttinget 

forventer at NTNU tar et større ansvar for inkludering av internasjonale studenter, fordi 

internasjonalt samarbeid og internasjonale perspektiver er en forutsetning for å håndtere de 

globale samfunnsutfordringene. NTNU skal møte innvekslingsstudenter med inkludering og 

respekt. 

  

Studentmobilitet og inkludering 

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

pakkeløsninger for utveksling med samarbeidende utdanningsinstitusjoner og kontinuerlig 

informere studentene om disse mulighetene. NTNU skal også være mer fleksible ved 

godkjenning av fagplaner overfor studenter som reiser gjennom mer åpne 

samarbeidsavtaler eller utenom samarbeidsavtaler. Studenter som drar på utveksling skal 

tilegne seg tilsvarende faglig utbytte, styrket av ny kunnskap og perspektiver. 

Utvekslingsopphold kortere enn tre måneder skal telle i en egen statistikk og bør gi noen 

grad av uttelling i kunnskapsdepartementets finansieringsmodell og NTNUs 

rammefordelingsmodell. Studenttinget forventer at NTNU ser på løsninger som vil gjøre det 

mulig for studenter i rammeplanstyrte profesjonsutdanninger å reise på utveksling hvor 

praksis og emner blir godkjent. Mulighet for integrering skal prioriteres og belyses ved alle 

utvekslingsløp, og mulighet for reell utveksling skal være tilgjengelig for alle studenter ved 

NTNU. 

  

Internasjonal seksjon er et kompetansesenter som primært tilbyr tjenester for studenter 

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

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

institutt har god kunnskap om hvordan deres studenter kan dra på utveksling. Studenttinget 
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forventer at Internasjonal seksjon informerer fakultetene om hvilke innvekslingsstudenter 

som har tilknytning til hvert fakultet, slik at informasjon fra fakultetene når 

innvekslingsstudentene. Internasjonal seksjon skal jobbe for at det blir opprettet nye 

samarbeidsavtaler over hele verden, og at eksisterende samarbeidsavtaler jevnlig blir 

revidert og kvalitetssikret. 

  

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

internasjonale studenter. Internasjonal seksjon må være spesielt tilgjengelig for 

innvekslingsstudenter ved semesterstart, men også gjennom hele oppholdet, slik at de får 

tilstrekkelig informasjon om deres opphold i Norge og de sosiale aktivitetene som skjer på 

NTNU. Internasjonal seksjon har et ansvar for at innvekslingsstudenter får all nødvendig 

informasjon god tid i forkant av deres innvekslingsopphold ved NTNU. Studenttinget 

forventer at Internasjonal seksjon legger til rette for at innvekslingsstudenters norske 

språkkurs ikke kolliderer med andre emner, og at informasjon om kursene skal komme i god 

tid.  Internasjonal seksjon må samarbeide med studentfrivilligheten for å sikre at 

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

arrangeres av frivilligheten. 

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

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

informasjon i NTNUs offisielle kanaler og på NTNUs campuser være tilgjengelig på norsk og 

engelsk. 

  

Faglig internasjonalisering 

Alle studietilbud skal ha ordninger for internasjonalisering og studentutveksling. 

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

studieløpet. Ved å legge til rette for god engelskspråklig undervisning i utvalgte emner eller 

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

både faglig og sosialt.  
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NTNU har som mål å utarbeide internasjonalt orienterte utdanninger som sikrer mangfold, 

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

derfor at NTNU skal skape engelskspråklige bachelorprogram og/eller integrerte studier hvor 

det er hensiktsmessig. Dette bidrar til bredere samarbeidsmuligheter med utenlandske 

institusjoner som samarbeid om undervisningstilbud, utvikling av studietilbud og hele 

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

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

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

attraktive og ansvarlige deltakere i det internasjonale samfunnet. 

  

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

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

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

 

 

 

STi-sak 38/17 Bærekraftspolitisk plattform 
(22.20) Antall stemmeberettigede: 23 

 

Forslag fra Annbjørg: 

Det foreslås å utsette saken og at det tas som vedtakssak ved neste møte. 

 

Gjermund innleder saken. 

 

Votering 

Forslaget vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste STi-møte. 

 

 

 

Ref-sak 12/18 STi-møte 02/18 

Referatet godkjennes enstemmig. 
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Ref-sak 13/18  AU-møte 03/18-04/18(ligger på nett) 

Tatt til orientering. 

Ref-sak 14/18 AU-medlemmene refererer kort  

Sendt ut per e-post 

Ref-sak 15/18 Referat Styret 

Sendt ut per e-post 

 

Ref-sak 16/18 Referat fra Studentråd/allmøter  

Gjermund orienterer kort fra Studentparlamentsmøte i Ålesund. 

Siri orienterer fra Studentrådet AD om nylig gjennomslag med støyskjerming. 

 

Ref-sak 17/18 Referat fra Velferdstinget 

Thomas orienterer kort fra valg til Sit-styret og at nattbuss nå er inkludert i 

periodebilletten for studenter. Møte med Iselin Nybø sammen med STi-leder og Sit-

leder. 

Ref-sak 18/18 Referat fra råd, verv og utvalg  

Martin orienterer fra FUI og møte med studieprogramansvarlige fra 

ingeniørutdanningene. 

 

Ref-sak 19/18 Referat fra SP-DMMH 

Ingen til å orientere. 

Ref-sak 20/18 Referat fra NSO 

Ingen til å orientere. 

Ref-sak 21/18 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Intet å melde. 

Ref-sak 22/18 Referat fra DION 

Intet å melde. 

 

Eventuelt 
Oskar: Lurer på om det er mulig å ha flere STi-møter i løpet av semesteret. 
Møteplanen er dessverre lagt. Løsningen kan være å ha flere treffpunkter mellom STi 
og AU. 
KK: Redegjør for resultatet fra valget av delegater til LM NSO. 
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Møtekritikk 
Møtekritikk tas til etterretning. 
 

Møte hevet 
(kl. 23.20) 
 
 
Sindre Alvsvåg /s/      Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
 


