
 
 
 

13.04.2018 

MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 05/18 

 
Dato: 12.04.18- Møtetid: 17.15-22.15. 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: Madeleine Lorås 
 
Tellekorps: Thomas K. Eriksen, Siri Arnesen, Lars Furu Kjelsaas 
 

 

Til stede: 

Christopher Cox    Gjøvik 
William Bertin Skoglund   Gjøvik 
Adrian Heyerdahl    Trondheim 
Annbjørg Pasteur Stø   Trondheim 
Annichen Marie Staib   Trondheim 
Cecilie Bjørnsdotter Raustein  Trondheim 
Gøran Sildnes Gedde-Dahl  Trondheim 
Ida J. Ingebrigsten    Trondheim 
Inès Blomvågnes    Trondheim 
Man Dinh Vu     Trondheim 
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Oskar Dale     Trondheim 
Philip Lautin Jackson   Trondheim 
Rafi Khajeh(vara)    Trondheim 
Ragnhild Dalslåen     Trondheim 
Saeid Hosseini     Trondheim 

Sean Høiland     Trondheim 

Stine Johannessen(vara)   Trondheim  

Talal Mohammad    Trondheim 
Yngvild Løken     Trondheim 
Steffen Kambe Strømsnes   Ålesund 

    
 

Forfall: 

 

Mathias Dybvik     Ålesund 

Ylva Skagen     Trondheim 
Sindre Toft Nordal    Trondheim 
Marion Teigseth    Trondheim 
Leif Bjarne Hammer   Trondheim 
Lars Nord Holmer    Trondheim 
Emma Garborg    Trondheim 
 
 
  

   

 

Tilstede på bakbenk: 

Åste Hagerup    KK 

Astrid Østigård    KK 

Victor Okpe    KK 

Sindre Kristian Alvsvåg  AU 

Gjermund K. Langset  AU 

Stig-Martin Liavåg   AU 

A. Thiren Sriskantharajah  AU 

Felipe Fawcett    AU 

Julie Heiberg    AU 

Christoffer V. Nesse  NTNU-styret 

Thomas K. Eriksen   Velferdstinget 

Elise Kaldheim    Velferdstinget 

Margrethe S. Baustad  Sit 

Lars Furu Kjelsaas   Sit-styret 

Tyler Stewart    ISFiT 

Tale Bærland    Samfundet 

Kristian N. Svartås   Velferdstinget 

Ingebrigt Stamnes Reinsborg Vara Sti 

Siri Arnesen    FTV AD 

Magnus Sverkeli    FTV MH 
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Anders Risan    Velferdstinget 

Jahn Ivar Kjølseth   Universitetsavisa 

Morten Grønbech   Student 

 

 

Madeleine Lorås ble valgt som ordstyrer, Kine Sørli som referent. Thomas K. 

Eriksen, Lars Furu Kjelsaas og Siri Arnesen ble valgt til tellekorps. Innkalling og 

dagsorden ble godkjent. 

 

STi-sak 12/18 Supplering av kontrollkomité 

(17.30) Antall stemmeberettigede: 19 

 

Kine Sørli innleder saken.  

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Følgende kandidat stiller til Kontrollkomiteen: 

Victor Elias Okpe 

 

Det stilles spørsmål til kandidaten. 

Votering: 

Victor Elias Okpe velges ved akklamasjon. 

 

Vedtak 

Viktor Elias Okpe suppleres til kontrollkomiteen i Studenttinget. 

 

STi-sak 10/18 Valg til Velferdstinget 

(17.40) Antall stemmeberettigede: 20 

 

Sindre K. Alvsvåg innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Følgende kandidater stiller: 

Kristina Stendahl Karlsen in absentia 

Morten Grønbech 
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Anders Risan 

Stine Johannessen 

Tale Bærland 

Ragnhild Dalslåen Karlsen 

Tyler Stewart 

Lars Føleide in absentia 

Nils Jørgen Sunnvoll in absentia 

Susann Falla in absentia 

Talal Mohammed 

Annichen Staib 

Ida J. Ingebrigtsen 

Magnus Sverkeli 

 

Kandidatene presenterer seg selv. 

 

Det stilles spørsmål til kandidatene. 

 

Votering 

I første valgrunde ble Anders Risan, Nils Jørgen Sunnvoll, Ragnhild Karlsen Dalslåen, Tale 

Bærland, Tyler Stewart og Talal Mohammad. 

I andre runde ble de overskuddsstemmene fra Ragnhild Karlsen Dalslåen fordelt.  

Kandidater med overskuddsstemmer ble overført til neste runde. 

I tredje runde ble overskuddsstemmer fra Tyler Stewart fordelt. Ingen kandidater oppnådde 

valgtallet og stemmene deres ble fordelt til neste runde. 

I fjerde runde falt Susann Falla ut av listen og hennes stemmer ble fordelt. Ingen kandidater 

hadde overskudd av stemmer og stemmene deres ble overført til neste runde. 

I femte og siste runde oppnådde Kristina Stendal Karlsen, Lars Føleide, Stine Johannessen, 

Ida Johnes Ingebrigtsen, Annichen Staib og Magnus Sverkeli valgtallet. 

 

Vedtak: 

Følgende ble valgt som fast representant til Velferdstinget 2018/2019: 

Anders Risan 
Nils Jørgen Sunvoll 
Ragnhild Karlsen Dalslåen 
Kristina Stendal Karlsen 
Lars Føleide 
Tale Bærland 
Tyler Stewart 
Stine Johannessen 
Ida Johnsen Ingebrigtsen 
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Talal Mohammad 
Annichen Staib 
Magnus Sverkeli. 
 

 

Pause 19.20 

STi-sak 10/18 Valg til vara til Velferdstinget 
(19.40) Antall stemmeberettigede: 20 

 

Ordstyrer innleder saken. 

Følgende kandidater stiller: 

Rafi Khajeh 

Cecilie Raustein 

Morten Grønbech 

Susann Falla 

Thomas K. Eriksen 

 

Det stilles spørsmål til kandidatene. 

 

Votering 

I første runde oppnådde Morten Grønbech valgtallet.  

I andre runde ble overskuddsstemmene fra Morten Grønbech fordelt og Cecilie Raustein og 

Susann Falla oppnådde valgtallet. Kandidater som hadde overskuddsstemmer ble overført til 

nest valgrunde. 

I tredje runde ble overskuddsstemmene til Cecilie Raustein fordelt og de gjenværende 

kandidatene ble overført til neste runde. 

I fjerde runde ble overskuddsstemmene til Susann Falla fordelt. Ingen kandidater oppnådde 

valgtallet. 

I femte og siste runde ble Philip Lautin Jackson, Rafi Khajeh og Thomas Krogstad Eriksen 

valgtallet. 

Vedtak 

Varalisten til Velferdstinget 2018/2019 er: 

1. Morten Grønbech  
2. Cecilie Bjørnsdottir Raustein  
3. Susann Viktoria Falla  
4. Phillip Jackson  
5. Rafi Khajeh 
6. Thomas Krogstad Eriksen 
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STi-sak 11/18 Gjennomføring av større studentoppgåver ved NTNU  

(20.06) Antall stemmeberettigede: 20 

 

Stig-Martin Liavåg innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Saken diskuteres. 

 

Forslag 1 

Endring fra Cecilie, linje 123-125: Setninga som starter i slutten av linje 123 endrast 

til «Instituttleinga, instituttillitsvalte og programtillitsvalte skal saman avtale kva emne 

dei sentrale retningslinjene skal gjelde for». 

 
Forslag 2 

Endring frå Annbjørg linje 123 frå: “Instituttleiinga (…) til og med linje 125 

Studenttinget sitt utkast til retningslinjer skal forstås som et minimumskrav for hele NTNU. 

Instituttledelsen skal i samarbeid med instituttillitsvalgte utforme egne retningslinjer for sine 

fagområder med grunnlag i Studenttinget sine retningslinjer.» 

 
Forslag 3 

Tillegg fra Yngvild, linje 124: Legge til fakultetstillitsvalgt 

 
Forslag 4 

Endring fra Saeid Hosseini, linje 128: Endre «gjennomførast» til «tilbys» 

 
Forslag 5 

Endring frå Oskar Dale, linje 128: «at det skal gjennomførast eit minimum antall 

individuelle rettleiingstimar per studiepoeng.» 

 

 
Forslag 6 

Endring fra Ragnhild, linje 129: «at Studenttinget skal vedta grunnleggende 

retningslinjer..» 

 
Forslag 7 

Tillegg fra Philip L. Jackson, linje 131: «Instituttet er ansvarlig for at veilederen har 

god faglig kompetanse innen tema for oppgaven, og god veiledningskompetanse» 

 
Forslag 8 

Tillegg fra Annbjørg P. Stø, linje 131: «Konsekvenser for brudd av retningslinjene må 

formuleres. Da for alle retningslinjene tar for seg. Her- student, veileder og 

instituttledelsen.» 
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Forslag 9 

Generellt forslag fra Thiren: Au ber om redaksjonell fullmakt. 

 

Votering 

Forslag 1 vedtas enstemmig. 

Forslag 2 vedtas kvalifisert flertall. 

Forslag 3 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 4 vedtas kvalifisert flertall. 

Forslag 5 vedtas med kvalifisert flertall. 

Forslag 6 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 7 vedtas enstemmig. 

Forslag 8 vedtas kvalifisert flertall. 

Forslag 9 vedtas med kvalifisert flertall. 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

Studenttinget NTNU meiner:  

 at det skal vere sentrale retningslinjer for større studentoppgåver som  
definerer plikter og rettigheiter for student, rettleiar og institutt. Studenttinget 
sitt utkast til retningslinjer skal forståast som eit minimumskrav for heile NTNU. 
Instituttleiinga skal i samarbeid med instituttillitsvalte, programtillitsvalte og 
fakultettillitsvalte utforme eigne retningslinjer for sine fagområde med grunnlag 
i Studenttinget sine retningslinjer. 

 at studentane skal bli gjort kjente med retningslinjene ved oppmelding til ei 
større studentoppgåve eller emne ved starten av semesteret.  

 at det skal tilbys eit minimum antall individuelle rettleiingstimar per 
studiepoeng.  

 at Studenttinget skal vedta grunnleggande retningslinjer som famner om og 
stiller minimumskrav for slike typer større studentarbeid, og legge det fram for 
NTNU sentralt i UU og eventuelt andre relevante fora.  

 Instituttet er ansvarleg for at rettleiaren har god fagleg kompetanse innan tema 
for oppgåva, og god rettleiingskompetanse. 

 Konsekvensar for brot av retningslinjene må formulerast. Da for alle 
retningslinjene tar for seg. Her- student, veileder og instituttledelsen 

 

 

Pause kl. 21.00 

STi-sak 08/18 Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform 

(21.10)  Antall stemmeberettigede: 20 
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Gjermund K. Langset innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Strykning fra Oskar Dale, linje 30: Stryke «og entrepenørskap». 
 
Forslag 2 

Endring fra Inès Blomvågnes, linje 31: «skal kandidater ved NTNU ha 
muligheten til å kunne medvirke til og utføre». 
 
Forslag 3 
Tillegg fra Philip L. Jackson, linje 39: «Bredden av fagfeltet på NTNU må 
nyttes i arbeidet med å gi studentene mulighet for å jobbe med innovasjon, og 
kompetansen som eksisterer på master-nivå bør benyttes i å fremme 
innovasjon på bachelor og lavere nivå.» 
 
Forslag 4 

Strykning fra Annbjørg P. Stø, linje 47: stryke “og bør gjennomførast når 
studentane har ein grunnleggande fagkompetanse” 
 
Forslag 5 
Strykning fra Annbjørg, linje 74-75: Stryke setningen på linje 74 til 75 - "Universitetets 
sitt innovasjons- og nyskapingsarbeid skal bidra til å inkludere studentane i det 
akademiske fellesskapet." 
 
Forslag 6 
Strykning fra Inès, linje 78-79: Stryke «arbeid med innovasjon.. si arbeidstid». 
 
Forslag 7 
Endring fra Gøran, linje 78-79: «Faglig tilsette skal ha mulighet til å arbeide med 
innovasjon og nyskapning i si arbeidstid»:  
 
 
Forslag 8 
Endring fra Philip, linje 78-79: «Det skal tilrettelegges for arbeid med innovasjon og 
nyskapning innenfor de faglig ansattes normalarbeidstid». 
 
Forslag 9 
Tillegg fra Philip, linje 87 «NTNU skal, under utviklingen av disse avtalene legge til 
grunn at studentene skal kompenseres økonomisk, det for å unngå at kun de med 
god økonomi kan opparbeide seg denne kompetansen.» 
 
Forslag 10 
Tillegg fra Oskar: Ha en fotnote som forklarer begrepet «trainee».  
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Forslag 11 
Generelt forslag fra Thiren: AU ber om redaksjonell fullmakt. 
 

Votering 

Forslag 1 faller med kvalifisert flertall mot. 
Forslag 2 vedtas med kvalifisert flertall. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 vedtas med simpelt flertall. 
Forslag 5 faller med kvalifisert flertall mot. 
Forslag 6 faller med kvalifisert flertall mot. 
Forslag 7 faller som konsekvens for forslag 8 
Forslag 8 vedtas med kvalifisert flertall. 
Forslag 9 vedtas med kvalifisert flertall. 
Forslag 10 vedtas med kvalifisert flertall. 
Forslag 11 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 

Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform 
  
Innovasjon, entreprenørskap og nyskaping legg grunnlaget for omstilling, berekraft og 
økonomisk vekst i samfunnet. NTNU og andre institusjonar har ein særskilt rolle i 
denne utviklinga, gjennom å utarbeide ny kunnskap og formidle denne til samfunnet. 
NTNU sitt største bidrag er å uteksaminere kandidatar som er førebudde til å takle 
framtidas utfordringar. 
  
I plattforma nyttast følgande definisjon om innovasjon: «Innovasjonar er å fornye eller 
lage noko nytt som skapar verdi for verksemd, samfunn eller innbyggarar. Forma er 
eksperimenterande og løysinga er ikkje kjend på førehand.» 

  
Entreprenørskap er å drive fram innovasjon. Ein entreprenør får i gong ny verksemd, 
ofte med nye tekniske løysingar, gjennom å etablere samarbeid. Sosialt 
entreprenørskap, nye tenestar og samfunnsnytte er ein del av universitetet sitt 
samfunnsoppdrag og bør vektleggast i større grad enn i dag. 
  
For at NTNU skal nå sin visjon, “Kunnskap for ei betre verd”, må innovasjonar med 
verdi som gagnar samfunnet som heilheit vere hovudfokus for NTNU. Berekraft skal 
vege tungt i alt innovasjonsarbeid. 
  
Studentar sitt arbeid med innovasjon og entreprenørskap skal bidra til auka 
kompetanse og meistringskjensle, med læring i fokus. 
 

Innovasjon i utdanningane 
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Alle kandidatar som vert uteksaminert ved NTNU skal ha innovasjonskompetanse og 
vere førebudde på omstilling og endring. NTNU må stimulere til forvitenskap og auke 
studentane si evne til kritisk tenking tidleg i studieløpet. Ved å sørge for at det vert gitt 
ei grundig innføring i studentdriven innovasjon og entreprenørskap innanfor 
fagområda, skal kandidatar ved NTNU ha moglegheita til å kunne medverke til og 
utføre innovasjonsarbeid gjennom studieløpet. 
  
Det må settast krav til at alle studieløp innehar fleire formar for innovasjonselement i 
sine læreplanar. Fellesnemnar, tverrfaglege satsingar og breddeundervisning bør 
spesielt nyttast til dette formålet. I tillegg må det vere eit sterkt fokus på å distribuere 
informasjon kring allereie eksisterande nyskapingstilbod til studentar og tilsette slik at 
det fulle potensialet i desse tilboda blir utnytta. 
 
Bredda av fagfeltet på NTNU må nyttast i arbeidet med å gi studentane moglegheit for 
å arbeide med innovasjon, og kompetansen som eksisterer på master-nivå bør nyttast 
i å fremje innovasjon på bachelor og lågare nivå. 
 

Det skal vere tilrettelagt for at studentar ved NTNU kan etablere studentbedrift som ein 
integrert del av sitt studieløp. Desse skal fortrinnsvis vere sett saman av tverrfaglege 
grupper. Studentbedrifter skal ha tilgang til tilfredsstillande fasilitetar og fagleg rettleiing 
i sitt arbeid. 
  
Studentar ved NTNU skal få tilbod om å delta på ein innovasjonscamp i løpet av 
studiet. Campen skal gi studentane kompetanse kring innovasjonsprosessar og bidra 
til ei auking i forvitenskap. Organisasjonar som jobbar med innovasjon og 
entreprenørskap bør trekkast inn i desse campane. 
  
Det bør arrangerast eit avsluttande seminar kring innovasjon, entreprenørskap og 
vegen vidare for studentar før dei avsluttar sitt studie ved NTNU, med formål om å gi 
studentane kunnskap og inspirasjon til å ta det neste steget etter studiet. 
Entreprenørskap og  utvikling av eigne idear skal opplevast som reelle alternativ for 
alle kandidatar. 
  
NTNU skal ha sterke utdanningsløp og fagmiljø med hovudfokus på innovasjon og 
entreprenørskap i alle studiebyar. Desse skal vere pådrivarar for innovasjonsretta 
verksemd ved kringliggande studiar. 
 

Studentdriven innovasjon 

NTNU skal vere ei kjelde til nyvinningar og entreprenørskap. Studenttinget meiner difor 
at NTNU skal støtte og legge til rette for studentdriven innovasjon, gjennom døgnopne 
labar, rettleiingstilbod og tilgang til andre ressursar. 
  
NTNU skal støtte tett opp om arbeidet til, og bidra med ressursar til, 
studentorganisasjonar og -foreiningar som fremjar innovasjonsretta aktivitet. 
Studenttinget meiner det er viktig at slike studentmiljø står sterkt i alle studiebyar. 
 

Innovasjon i organisasjonen NTNU 

NTNU ynskjer å auke talet på innovasjonar, kommersialiseringar og nyetableringar frå 
tilsette og studentar. Universitetet sitt innovasjons- og nyskapningsarbeid skal bidra til 
å inkludere studentane i det akademiske fellesskapet. I dette arbeidet må ein tenke 
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tverrfagleg og kople studentar på forsking frå tvers av fagmiljø. Det skal vere ein kultur 
for nyskaping blant studentar og tilsette, og NTNU bør auke mengda øyremerka 
ressursar til innovasjonsretta verksemd. Det skal leggast til rette for arbeid med 
innovasjon og nyskapning innanfor dei fagleg tilsette si normale arbeidstid. 
 

Innovasjon i samarbeid med arbeids- og næringsliv 

NTNU ynskjer å styrke langsiktig samarbeid med etablert næringsliv og offentleg 
sektor for å betre omstillingsevna i arbeidslivet. Alle studentar ved NTNU bør ha ei 
form for arbeidserfaring i løpet av sine studieløp, derunder at studiepoenggivande 
praksis bør etablerast der det er hensiktsmessig. NTNU skal saman med relevante 
aktørar arbeide for å etablere og drifte trainee1ordningar og liknande. NTNU skal, 
under utviklinga av desse avtalane, legge til grunn at studentane skal kompenserast 
økonomisk, det for å unngå at berre dei med god økonomi kan opparbeide seg denne 
kompetansen. 
  
NTNU må kunne dokumentere interaksjonar mellom alle studieprogram og nærings-/ 
arbeidsliv kvart studieår. Det bør i større grad leggast til rette for at større 
studentoppgåver kan gjerast i samarbeid med eksterne partnarar, eller på oppdrag frå 
NTNU. 
  
Møteplassar mellom tilsette, studentar og eksterne er viktig for å legge til rette for 
samarbeid og samhandling. Både fysiske og digitale møteplassar må prioriterast.  

 
 
Eventuelt 
Adrian: Lurer på om AU kan se på reglene for campus sine åpningstider, 

Philip: Oppfordrer folk til å stille til universitetsstyret. 

 

Ref-sak 34/18 STi-møte 04/18 

Referatet fra STi-møte 04/18 godkjennes enstemmig. 

 

Ref-sak 35/18 AU-møter (ligger på nett) 
Utsettes til neste møte. 

Ref-sak 36/18 AU-medlemmene refererer kort  

Gjermund orienterer om at nytt stedlig AU er valgt. 

 

Ref-sak 37/18 Referat Styret 

Sendt ut på e-post. 

Ref-sak 38/18 Referat fra Studentråd/allmøter  

                                                

 

1  
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Siri fra Studentrådet AD orienterer om at alle studenter på AD-fakultetet får tilgang til 

Adobe-lisenser. 

Ref-sak 39/18 Referat fra Velferdstinget 

Thomas orienterer om at det er konstituerende VT-møte den 25. april, status rundt 

SHOT-undersøkelsen. 

Ref-sak 40/18 Referat fra råd, verv og utvalg  

Philip orienterer om at det vil bli enda en student til råd for likestilling og mangfold ved 

NTNU. 

Ref-sak 41/18 Referat fra SP-DMMH 

Ingen til orientere. 

Ref-sak 42/18 Referat fra NSO 

Ingen til orientere. 

Ref-sak 43/18 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Thiren orienterer om at han er oppnevnt til utvalg for utvikling av 

studieprogramporteføljen. 

Stig-Martin er oppnevnt til en gruppe for personverndirektivet. 

AU skal oppnevne studenter til råd for samarbeidslivet. Meld gjerne i fra til AU om du 

er interessert. 

Ref-sak 43/18 Referat fra DION 

Ingen til orientere. 

 
 
 

Møtekritikk 
Møtekritikk tas til etterretning. 
 

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


