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Møtedato: 25.10.2018 Saksbehandler: Sindre Kristian Alvsvåg 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 26/18 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

I følge studenttingets reglement paragraf 8 er det Studenttinget selv som supplerer 2 

varalisten. I henhold til valgreglementet kan man ha like mange varaer som faste 3 

representanter. 4 

 5 

Etter sommeren har listen over faste representanter og vararepresentanter minket 6 

betraktelig. Til sammen mangler det 5 faste representanter. På varalisten til valgkretsen til 7 

Trondheim er det nå kun 6 vara. Gjøvik har kun 1 vara, mens Ålesund har ingen. 8 

 9 

 10 

Saksbehandlers vurdering 11 

Representantene må velges inn på rekkefølge. For å kunne være kandidat må navn 12 

meldes inn innen én uke før møtet der valget skal holdes. 13 

 14 

Valgkretsen til Trondheim kan derfor velge inntil 15 varaer, Ålesund kan supplere med 15 

inntil 2 varaer og Gjøvik kan supplere én vara. 16 

 17 

Følgende kandidater stiller til vara: 18 

Nora Hagesæther 19 

Royce Lu 20 

Jakob Louis Karlsen 21 

Gina Graatrud Bjelland 22 

Erik Solberg Finnes 23 

 24 

 25 

Arbeidsutvalgets innstilling 26 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 27 
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Møtedato: 25.10.18                               Saksbehandlere: Felipe F. Garcia 

_______________________________________________________________________ 2 
 3 

Sti-sak 27/18  Opt-out utveksling  4 
 5 
Definisjoner: 6 
 7 
Opt-out utveksling: En studiesituasjon hvor alle studenter er automatisk påmeldt til 8 
utveksling. Dersom man ikke ønsker å dra på utveksling må studenten selv melde seg 9 
av. 10 
 11 
Forkortelser: 12 
 13 
UH-sektoren: Universitets- og høgskolesektoren  14 
ANSA: Association of Norwegian Students Abroad 15 
NSO: Norsk studentorganisasjon 16 
 17 
Vedlegg:  18 
Vi trenger verktøyene som gjør valget om å dra ut enklere enn å bli hjemme 19 
 20 
Alternativt lesestoff (valgfritt): 21 
 22 
To av tre norske studenter har ingen planer om utveksling 23 
 24 
Nybø vil vurdere å gjøre utveksling obligatorisk 25 
 26 
Nybø mangler forståelse for studenttilværelsen 27 
 28 
Ingen skal tvinges på utveksling 29 
 30 
_______________________________________________________________________ 31 
 32 
Bakgrunn for saken 33 
 34 
Tidligere i høst uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø at hun er 35 
åpen for at utveksling i fremtiden kan bli regelen for alle studenter, ikke unntaket. I 36 
dag har regjeringen har et langsiktig mål om at flere studenter skal reise ut i løpet av 37 
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studietiden. Et av forslagene statsråden foreslår for å oppnå dette er å innføre en 38 
løsning kalt «opt-out» utveksling i UH-sektoren. Statsråden understreker i en 39 
kommentar til Khrono at det vil være en løsning hvor et utvekslingsopphold under 40 
studiene er normen, men dersom studenter ikke ønsker eller har mulighet til å reise, 41 
skal kunne velge det bort.  42 
 43 
I tillegg har Iselin Nybø kunngjort at en ny stortingsmelding om studentmobilitet vil 44 
være klar ved årsskiftet 2019/2020. «Opt-out» utveksling vil inngå i denne. 45 
Høringsfristen for stortingsmeldingen er 3. desember 2018. 46 
 47 
Eurostudent er en europeisk student-undersøkelse som i samarbeid med SSB har 48 
lagt frem en rapport om studentenes utvekslingssituasjon. I følge årets rapport er det 49 
kun 21,4% av norske gradsstudenter som oppgir at de har planer om et 50 
studieopphold i utlandet. På den andre siden har 65,7% ingen planer om utveksling. 51 
12,9% oppgir at de har utvekslet allerede. NTNU har i sin internasjonale 52 
handlingsplan for 2014-2017 vedtatt at minst 40% av NTNUs gradsstudenter bør ha 53 
et opphold med varighet på minst ett semester ved et lærested. 54 
 55 
Saksbehandleres vurdering.  56 
 57 
I 2017 var utvekslingstallet på NTNU 18,4% og på nasjonalt nivå per 2015 var tallet 58 
på rundt 15%. Selv om tallene for 2018 ikke er ute, kan det forventes at det er 59 
ganske likt. Dersom vi skal nå regjeringens langtidsmål på 50% utveksling trengs det 60 
konkrete tiltak som bidrar til å få flere studenter ut.  61 
 62 
I september vedtok sentralstyret i NSO en resolusjon som støtter opp mot opt-out 63 
utveksling med enkelt utmelding. Deres fokus i resolusjonen lå på at det tunge 64 
papirarbeidet studenter må gjennom for å reise på utveksling må i stor grad 65 
overføres til utdanningsinstitusjonene. I tillegg problematiserer NSO at enkelte 66 
institusjoner snakker ned utveksling og i noen tilfeller fraråder studenter å reise ut. 67 
 68 
En høring Studenttinget sendte i 2017 ut for å kartlegge problematikken rundt 69 
utveksling har vist at det er i hovedsak store arbeidsmengder ved godkjenning av fag 70 
og dårlig kommunikasjon fra veileder og internasjonal seksjon. I tillegg har studenter 71 
opplevd at veileder eller professor har frarådet dem fra å dra på utveksling. 72 
 73 
En opt-out løsning vil pålegge institusjonene å legge til rette for at utveksling skal 74 
være en ordinær del av alle studieløp og dermed fjerne store deler av byrden 75 
studenter føler i dag. Det bør likevel være mulighet for å enkelt melde seg av 76 
utveksling dersom en student ikke har lyst eller har mulighet til å reise.   77 
 78 
Studenttinget har i sin internasjonale plattform vedtatt at studentmobilitet bidrar til å 79 
øke studentenes mulighet til å tilegne seg ny kompetanse, erfaring, og kunnskap 80 
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som en ellers ikke ville fått ved NTNU. Det vil da være hensiktsmessig å støtte opp 81 
mot et forslag som overfører ansvaret om utveksling fra studentene til institusjonene.  82 
 83 
 84 
Saksbehandlers innstilling: 85 
  86 
Studenttinget mener at:  87 

•  Opt-out er et godt tiltak som bidrar til å gjøre utveksling til normen og 88 

motiverer studenter til å reise ut.  89 

• Avmelding må være fullt og helt opp til studentens egen vurdering og skal 90 

kunne gjøres så enkelt som mulig. 91 
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VI TRENGER VERKTØYENE SOM GJØR VALGET OM Å DRA UT 

ENKLERE ENN Å BLI HJEMME 

Vedtatt av sentralstyret 3. september 2018. 

Utveksling er vanskelig nok i seg selv, og utdanningsinstitusjonene bør gjøre mer for å 

senke terskelen for å kunne dra ut. Utveksling som en integrert del i alle studieprogram, 

med en enkel avmeldingsmulighet, er en god løsning for dette. 

Vi er avhengige av nye perspektiver, samarbeid og ideutveksling for å se vår egen 

kunnskap i nytt lys og for å løse utfordringene vi har som et felles globalt samfunn. 

Internasjonalisering er en av grunnsteinene i høyere utdanning og samfunnsutvikling. 

Aktiv avmelding vil være det verktøyet vi trenger for å få økt utveksling. Dette handler 

ikke om å tvinge studenter ut, men å tvinge institusjonene til å legge til rette for at de som 

ønsker det får dratt ut. 

Hvis departementet innfører aktiv avmelding fra utveksling vil dette være et viktig verktøy 

for å presse utdanningsinstitusjonene til å bli bedre på å sende ut studenter. I dag har de 

fleste utdanningsinstitusjonene i Norge gode intensjoner, men ingen er gode nok på 

gjennomføringen. I mange tilfeller fraråder de, heller enn å anbefale å dra ut. Dette 

gjøres både direkte og indirekte. 

Indirekte ved å ha veiledere som ikke veileder, men heller sender en standardmail som 

svar. Studenttillitsvalgte i hele landet hører jevnlig om studenter som ikke får tilstrekkelig 

med svar, hjelp eller oppfølging, i arbeidet med å få dra på utveksling. Det gir oss en 

pekepinn på at dette handler om mer enn studentene, også utdanningsinstitusjonene må 

skjerpe seg hvis flere skal dra på utveksling. 

Som om ikke studentlivet er vanskelig nok, krever utveksling en voldsom papirmølle. Det 

oppleves for mange som et vanskelig søknadssystem å komme gjennom. Det er ikke rart 

at svært mange studenter velger det “trygge” alternativet å bli hjemme, når de ikke får 

hjelp fra verken egen institusjon eller stedet de skal på utveksling. 

I noen tilfeller frarådes studentene direkte å dra ut. I enkelte tilfeller settes utveksling 

direkte opp mot andre muligheter i løpet av studiet, og studentene får inntrykk av at det i 

praksis ikke er mulig å gjennomføre. På denne måten blir internasjonale perspektiver 

introdusert som et B-nivå. Det er ikke måten å motivere studenter til å reise på 

utveksling, heller ikke å motivere for å jobbe videre med fagområdet. Det er alvorlig. 

Når de ansatte ved utdanningsinstitusjonene ikke snakker positivt om utveksling er det 

ikke rart studentene kvier seg. Det trengs en institusjonell holdningsendring i hele 

sektoren, og et rammeverk der utveksling ses på som nøkkelen, ikke en lås. Vi vil ha en 
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ordning der studenter må melde seg av i stedet for på utveksling. Slik oppfordres 

institusjonene til å jobbe for gode utvekslingsavtaler, gi god veiledning og minske 

papirarbeidet. Aktiv avmelding gir institusjonene et insentiv for å gjøre enda bedre 

arbeid. 

Norsk studentorganisasjon mener at: 

 aktiv avmelding fra utveksling er et godt verktøy for å gi flere studenter 

internasjonale perspektiver i utdanningen. Avmeldingen må være fullt og helt opp 

til studentens egen vurdering og skal gjøres så enkelt som mulig, for eksempel via 

Studentweb. 

 mengden papirarbeid som kreves for å reise på utveksling må minimeres, for 

eksempel med gode digitale løsninger for deling av informasjon. 

 institusjonene aldri kan fraråde studenter å reise på utveksling – det er studentens 

valg. 

 

Om NSO:  

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 31 ulike 

studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene 

representerer om lag 230 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme 

studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og 

internasjonale utdanningssaker blant studentene. Mer informasjon om organisasjonen 

finner du på www.student.no 

 

7 



 

 

26.09.2018  1 
 

 

 1 

  

Møtedato: 25.10.2018 Saksbehandler: A. Thiren Sriskantharajah  

_____________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 28/18 Studentaktiv Læring 4 

 5 

 6 

Forkortelser 7 

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 8 

STi – Studenttinget 9 

KD -Kunnskapsdepartementet 10 

UU – Utdanningsutvalget 11 

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 12 

_____________________________________________________________________ 13 

 14 

Vedlegg 15 

Omfang mål og forventede resultat samt vurderingskriterier 16 

Invitasjon til semiar – Studentaktiv læring 17 

_____________________________________________________________________ 18 

 19 

Bakgrunn for saken 20 

Kunnskapsdepartementet (KD) har som et ledd i gjennomføringen av Meld. St. 16 21 

(2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning gitt Direktoratet for 22 

internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) i oppdrag å etablere 23 

en ny støtteordning for UH-sektoren. Meldingen uttrykker høye forventninger til at 24 

kvaliteten i norsk høyere utdanning skal bli bedre og identifiserer en rekke områder 25 

hvor det er potensial for forbedring. Ett av disse gjelder bruk av studentaktive 26 

læringsformer: «Studentaktive læringsformer brukes ikke i stor nok grad. 27 

Plenumsforelesninger og tradisjonelle eksamensformer dominerer.»  28 

 29 

Den første ordningen som etableres som et ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen 30 

retter seg mot prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive 31 

læringsformer og tilhørende vurderingsformer: Dikus Program for studentaktiv læring. 32 

 33 
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Utdanningsutvalget (UU) skal utgjøre NTNUs interne vurderingskomite for søknader 34 

som skal sendes fra NTNU til Dikus Program for studentaktiv læring. Dette betyr at alle 35 

søknadene som kommer til rektor via fakultetene, vil bli vurdert av UU. 36 

 37 

UU skal ha en seminardel på sitt møte 3.desember, hvor UUs medlemmer skal finne 38 

en felles forståelse av hva studentaktiv læring betyr for NTNU, og hvordan studentaktiv 39 

læring og utdanningskvalitet henger sammen. 40 

 41 

Saksbehandlers vurdering 42 

 43 

For saksbehandler og det øvrige arbeidsutvalget er det av stor verdi at Sti, sammen 44 

med deltagere fra studentrådene, bidrar til en felles forståelse av hva studentaktiv 45 

læring betyr. Fagpolitisk ansvarlig må ta med seg momenter fra diskusjonen tilbake til 46 

UU og fremme studentenes syn i møtet. 47 

 48 

Arbeidet vil foregå i grupper der én person i hver gruppe er sekretær. Sekretæren må 49 

ta med seg PC/iPad for å notere. Notater sendes til fafo@studenttinget.no  50 

 51 

Saksbehandlers innstilling 52 

 53 

AU arrangerer seminar/workshop med Studenttinget og tillitsvalgte på 54 

Studenttingsmøtet55 
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25.OKTOBER 

STUDENTAKTIV 

LÆRING 
Seminar om studentaktiv læring på 
studenttingsmøtet 

På førstkommende Studenttingsmøte inviteres medlemmer av 

studentrådene på NTNU å delta i seminar sammen med medlemmer av 

Studenttinget om studentaktiv læring. Gruppearbeidet skal bidrar til en 

felles forståelse av hva studentaktiv læring betyr for oss, og hvordan 

studentaktiv læring og utdanningskvalitet henger sammen. 

  

 

Sted: Gløshaugen, 

Realfagsbygget, 

R10 

 

Oppmøte:  

25.okt kl 17:00 

 

Hva betyr egentlig 

studentaktiv 

læring? 

 

Vil du vite mer? 

Send en mail eller 

sjekk ut 

sakspapiret 🤓 

 

STUDENTTINGET 

 
Sti@Studenttinget.no 

https://studenttinget.no 

Studenttinget NTNU 
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Program for studentaktiv læring: 
Omfang, mål og vurderingskriterier for 
utlysning 2018  
 

Omfang 
Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk 

studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle 

fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større 

emnegrupper. 

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil 

3 år. 

Mål og forventede resultater 
Det overordnede målet med ordningen er å styrke studentenes læring. 

Gjennom ordningen støttes prosjekter som: 

• utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktive læringsformer og tilhørende 
vurderingsformer 

• skaper godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer 

• utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utforming og gjennomføring av 
studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer 

• dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre 
studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner 

 

Prosjektene skal føre til utvikling og redesign av lærings- og vurderingsformer i eksisterende 

studieprogrammer og emner. Alternativt kan prosjektene føre til utvikling av lærings- og 

vurderingsformer i helt nye studieprogrammer. 

Prosjektene skal ha et omfang og ambisjonsnivå som går utover enkeltemner, og bidra til helhetlige 

studieprogrammer. Utvikling og redesign av lærings- og vurderingsformer skal være basert på 

utprøving og evaluering i løpet av prosjektperioden. Evalueringen kan gjennomføres som 

følgeforskning eller andre former for utredning og evaluering. 

Resultater fra prosjektene skal gjøres åpent tilgjengelig og skal fritt kunne deles, gjenbrukes og 

videreutvikles. 
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Vurdering av søknader  

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier: 

• Prosjektets relevans, herunder: 

 ✓ Relevans for utlysningens mål og forventede resultater 

 ✓ Utvikling av nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis  

✓ Behovsanalyse  

✓ Forskningsbasert og utdanningsfaglig argumentasjon for valg av lærings- og 

vurderingsformer  

✓ Forankring i søkerinstitusjonens strategiske kvalitetsarbeid 

 • Kvaliteten på prosjektdesignet, herunder:  

✓ Klar og helhetlig plan for prosjektet  

✓ Samsvar mellom prosjektets mål og aktiviteter 

 ✓ Gjennomførbarhet 

 ✓ Kostnadseffektivitet  

✓ Studentmedvirkning  

• Kvaliteten på prosjektteamet, herunder:  

✓ Prosjektteamets samlede erfaring og ekspertise  

✓ Involvering av relevante støtteenheter  

✓ Merverdien av eventuelle eksterne samarbeidspartnere 

 

 • Virkning og spredning, herunder:  

✓ Plan for evaluering, dokumentasjon og deling av prosjektresultater  

✓ Plan for videreføring av prosjektresultater  

✓ Overføringsverdi til andre studieprogrammer og spredning til andre utdanningsinstitusjoner  

 

Vurderingene gis på en skala fra 1 (dårlig) til 7 (fremragende), og det gis skriftlige tilbakemeldinger. 

En ekspertgruppe med studentrepresentasjon vil gjennomføre vurderingen. Diku oppnevner 

medlemmene av ekspertgruppen. Ekspertgruppens anbefalinger legges frem for Dikus styre, som tar 

den endelige beslutningen. 6 Prosjekter tildeles på bakgrunn av de søknadene som holder høyest 

kvalitet. Dersom flere søknader har like høy kvalitet, vil tematisk, faglig og institusjonell variasjon i 

porteføljen bli prioritert. 
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Møtedato: 25.10.2018 Saksbehandler: Sindre Kristian Alvsvåg,  

A.Thiren Sriskantharajah  

_____________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 29/18 Resolusjon: Finansier utdanningene riktig 4 

 5 

 6 

Vedlegg 7 

Resolusjon: Finansier utdanningene riktig 8 

 9 

Forkortelser 10 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon 11 

KD – Kunnskapsdepartementet  12 

___________________________________________________________________ 13 

 14 

Bakgrunn for saken 15 

NITO-studentene ønsker å fremme en resolusjon for å bedre ingeniørutdanningens 16 

finansiering nasjonalt. Bakgrunnen for saken og NITOs vurdering av dagens 17 

situasjon kommer klart frem i resolusjonen, og omfanget av ingeniørstudier på NTNU 18 

gjør det aktuelt å fremme resolusjonen for Studenttinget.  19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Resolusjonen er berettiget, og strider ikke mot Studenttingets politikk. Flere av 22 

punktene i Studenttingets arbeidsprogram for 2018 peker mot et ønske om faglig 23 

utvikling, og et behov for å oppdatere og utarbeide nye og bedre metoder innen 24 

undervisning. For å oppnå dette kreves det en sterkere finansiering av flere studier, 25 

og saksbehandler opplever resolusjonen som er fremmet av NITO-studentene som 26 

aktuell for NTNUs ingeniørstudenter.  27 

 28 

NTNUs ingeniørstudier finnes i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og et av målene 29 

Studenttinget arbeider med er å legge bedre til rette for undervisning på tvers av 30 

campus. En sterkere finansiering kan blant annet bidra til å utvikle metoder for 31 

aktivitet og undervisning delt mellom campusene. 32 

 33 
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Saksbehandler ser at dersom resolusjonens hensikt når KD vil det være en 34 

sannsynlighet for at andre utdanningsområder også vil endres i sin finansiering. KDs 35 

pengesekk er ikke utømmelig, og det er naturlig å tro at en endring i 36 

ingeniørstudienes finansiering vil før til kutt i andre områder KD i dag er ansvarlig for. 37 

Dette kan være alt fra forskning og utdanning til vedlikehold og administrativ støtte. 38 

Saksbehandler ser det likevel som mest hensiktsmessig å vedta resolusjonen da 39 

ingeniørstudienes finansiering bør økes.  40 

 41 

Saksbehandlers innstilling 42 

 43 

Studenttinget vedtar resolusjonen «Finansier utdanningene riktig».  44 
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Finansier utdanningene riktig 1 

 2 

Alle utdanninger får økonomisk støtte fra staten gjennom en kostnadskategori. A som er den høyeste 3 

bevilgningen til F som er den laveste1. En rapport fra NIFU2 påpeker at utenom medisin, er 4 

ingeniørstudiene i universitetssektoren dyrest. Dette er i sterk kontrast til at ingeniør- og 5 

teknologiutdanningene på bachelornivå ligger i finansieringskategori E, 5-årige mastergrader i 6 

kategori D og 2-årige mastergrader i kategori C. 7 

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) gjennomfører årlig en undersøkelse blant sine 8 

studentmedlemmer. I 2018 svarer 15% at de mangler nødvendig utstyr på studiestedet, kun 9 

halvparten opplever at utdanningene er oppdatert i tråd med den digitale utviklingen og at 10 

utdanningen forbereder dem godt til arbeidslivet, og bare 15% har tilgang til studiepoenggivende 11 

praksis. I NOKUTs studiebarometer3 utmerker også ingeniørstudentene seg med dårlig veiledning og 12 

oppfølging. Utfordringer som dette svekker ingeniørstudentenes faglige utbytte som kunne vært løst 13 

med å ha ligget i en høyere finansieringskategori.  14 

NITO Studentene har lenge jobbet for at bachelorstudiene i første omgang må heves til kategori D og 15 

deretter alle ingeniør- og teknologistudier til kategori C. Dette for å kunne tilby tilfredsstillende 16 

kvalitet i utdanningene. Dette støttes også av NHO4. 17 

Norske ingeniører og teknologer vil spille en nøkkelrolle i fremtidig norsk verdiskaping, i arbeidet 18 

med å gi norsk økonomi flere ben å stå på, som er helt nødvendig – når oljeinntektene gradvis faller – 19 

for å bære kostnadene av velferdssamfunnet vårt. Vi skal løse globale utfordringer som 20 

klimaendringene og løfte verdens befolkning ut av fattigdom, samtidig som vi skal digitalisere Norge, 21 

bygge smart infrastruktur og fremtidens omsorgstjenester. 22 

Underfinansierte utdanninger tar ikke ut det fulle potensialet av norske ingeniør- og 23 

teknologistudenter, som skal ta fatt på de største oppgavene. Det kan gå hardt utover norsk 24 

konkurransekraft i fremtiden. Dette underbygges i produktivitetskommisjonenes rapport5. Derfor må 25 

man finansiere ingeniør- og teknologistudiene etter reelle kostnader. 26 

 27 

Studenttinget NTNU mener at:  28 

• Finansieringen av ingeniør- og teknologiutdanningene heves til kategori D i statsbudsjettet 29 

for 2020, med langsiktig mål om at alle ingeniør- og teknologistudier plasseres i kategori C. 30 

 31 

                                                           
1 Side 52-53:  
https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-
statsbudsjettet-2018-for-universiteter-og-hogskolar.pdf 
2 Side 9:  
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/273603/NIFUrapport2014-52.pdf?sequence=5 
3 http://www.studiebarometeret.no/no/ 
4 https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vmOEkL/Vi-ma-utdanne-verdens-beste-ingeniorer--Kristin-
Skogen-Lund 
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-3/id2474809/sec9 
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Møtedato: 25.10.2018 Saksbehandler: Philip L. Jackson/Free Amaya Norge 

_______________________________________________________________________ 2 

STi-sak 30/18  Resolusjon fra Free Amaya Norge – Studentpolitikere, ikke 3 

terrorister 4 

_______________________________________________________________________ 5 

Vedlegg 6 

Resolusjon fra Studentpolitikere, Ikke terrorister 7 

Forkortelser 8 

_______________________________________________________________________ 9 

Bakgrunn for saken 10 

 11 

Nicaraguas regjering har i 2018 gjennomgående bekjempet politisk uro og 12 

demonstrasjoner i landet med vold.  13 

https://www.nrk.no/nyheter/uro-i-nicaragua-1.14095364 14 

 15 

Flere studentpolitikere er blitt stemplet som terrorister, og arrestert.  16 

 17 

Studenttinget NTNU skal: 18 
[...] 19 
- Samarbeide med relevante organisasjoner for å fremme og styrke retten til 20 
akademisk frihet på nasjonalt og internasjonalt nivå. 21 
 22 

 23 

Saksbehandlers vurdering 24 

Resolusjonen er i tråd med tidligere solidaritetsresolusjoner fra Studenttinget og saken  25 

har bred støtte nasjonalt og internasjonalt.  26 

Den bryter ikke med Studenttingets gjeldende politikk.  27 

 28 

Arbeidsutvalgets innstilling  29 

Studenttinget vedtar resolusjonen 30 
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Studentaktivister, ikke terrorister 1 

 2 

Resolusjon om støtte til studenter og andre aktivister i Nicaragua som er utsatt for vold 3 

og urettmessig straffeforfølgelse. 4 

 5 

Den 18. april, tar pensjonister til gatene i León og Managua for å demonstrere mot reformer 6 

som skal kutte betydelig i pensjonspengene. Flere studenter velger å støtte pensjonistene og 7 

går sammen med dem. De fredelige demonstrasjonene blir møtt med vold fra politiet og 8 

paramilitære grupper, noe som blir filmet og spredt. Videoene fra sammenstøtene 18. april 9 

sprer seg fort over sosiale medier, og utløser en rekke protester over hele landet. Dette er 10 

starten på mange måneder med demonstrasjoner, barrikader og opprør som blir besvart med 11 

brutal vold fra politi og paramilitære grupper. I august hadde over 300 sivile blitt drept i 12 

Nicaragua, og over 2000 skadet i de voldelige sammenstøtene (ref: FN-rapport fra 18.august).  13 

Av drepte og sårede utgjør studenter en stor del av de rammede. Studenter har gang på gang 14 

gått ut i gatene og trosset de farene det bringer med seg. Dette gjelder både i form av vold og 15 

kuler, og den overhengende risikoen for forfølgelse, kidnapping og arrestasjon.  16 

 17 

I midten av juli ble det gjort en lovendring i Nicaragua som kan gjøre det mulig å dømme så å 18 

si enhver opposisjon mot regimet for terrorisme, og i den siste tiden har myndighetene 19 

systematisk gått til verks for å arrestere personer involvert i opprør og protester. Både de som 20 

demonstrerer og de som setter opp beskyttende barrikader i gatene har blitt arrestert for 21 

terrorisme. Stenger du butikken din i streik, anklages du for økonomisk terrorisme. 22 

Helsepersonell som har hjulpet sårede i gatene har mistet jobbene sine for å bidra til 23 

terrorisme. De fleste anklagede blir sluppet ut av fengsel relativt fort, mens minst 400 stykker 24 

per dags dato har fått en større sak mot seg.  25 

 26 

Regjeringen gjør sitt ytterste for å temme og stilne kritiske stemmer, både gjennom vold i 27 

gatene og misbruk av rettssystemet. Agendaen deres er politisk.  28 

 29 

Studenttinget mener at: 30 

- studenter og andre sivile som har blitt fengslet utelukkende på grunnlag av fredelig 31 

deltagelse i demonstrasjoner, må løslates umiddelbart. 32 

- den Nicaraguanske stat må respektere de juridiske rettighetene til alle politiske 33 

fanger, uansett hva de anklages for, inkludert betimelig presentasjon i retten, tilgang 34 

på selvvalgt advokat, og til å ha kontakt med familie. 35 

- den Nicaraguanske stat må slutte å arrestere, kriminalisere og straffeforfølge 36 

studenter og andre sivile på det grunnlaget at de benytter seg av sin forsamlings- og 37 

ytringsfrihet. 38 

- norske myndigheter må fordømme brudd på alle de forestående punktene. 39 

- norske myndigheter må appellere til nicaraguanske myndigheter for at vold og 40 

undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter respekteres. 41 

17 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_EN.pdf


 

18.10.2018  

 

 
  

Møtedato: 25.10.2018 Saksbehandler: Philip L. Jackson 
_______________________________________________________________________ 

 
Sti-sak 31/18 Pant fra NTNU  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://www.regnskog.no/ 
https://www.flaskefond.no/ 
Vedlegg 1: salgspitch fra Flaskefond 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Pant på Campus 1 
NTNU samler ikke selv pant på Campus, men det finnes samarbeid med organisasjoner som 2 
samler pant for veldedige formål. Disse får anledning til å sette ut pantestasjoner, og hente 3 
inn pant fra disse. 4 
 5 
Dette gjøres forskjellig på forskjellige campus, og man må kanskje ta stilling til om man 6 
ønsker en felles avtale, eller om det er bedre å beholde de løsningene som finnes lokalt i 7 
dag. Ålesund har en løsning hvor panteinntektene går til studentformål, Trondheim gir 8 
pengene til regnskogsfondet.  9 
 10 
Flaskefondet (Vedlegg 1) 11 
Flaskefondet er et veldedig “start-up”-fond tilknyttet Entrepenørskolen ved NTNU som i 12 
samarbeid med Infinitum setter ut pantestasjoner ved bedrifter. Pengene de samler inn skal 13 
gå til å gi pengestøtte til innovative start-ups med grønn/bærekraftig profil.  14 
 15 
De ønsker å støtte spesielt studentbedrifter tilknyttet NTNU, og er villig til å inngå en avtale 16 
hvor 90% av midlene fra NTNU går direkte videre til innovasjon. De øvrige 10% vil da gå til 17 
organisasjonelle behov, markedsføring, m.m 18 
 19 
Dette er en avtale spesielt for NTNU - det vil si at midler fra de øvrige tilknyttede bedriftene 20 
vil kunne benyttes for å kompensere at bare 10% fra NTNU kan brukes til drift, det er naturlig 21 
å tro at den totale prosenten av midler som går til arbeidet vil være lavere enn 90%.  22 
 23 
Regnskogfondet  24 
Regnskogfondet er et veldedig fond som jobber konkret for å begrense lovlig og ulovlig hogst 25 
av regnskogen i Amazonas, Sentral-Afrika og Sør-øst Asia.  26 
De gir lokalbefolkning i regnskogen støtte til opplæring i lover og grunnleggende rettigheter, 27 
nødvendig advokathjelp, bygging og bemanning av vaktposter, grunnleggende lese-skrive-og 28 
matematikkopplæring, opplæring og teknisk utstyr til produksjon av kart.  29 
 30 
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2 
Av regnskogfondets totale midler går 86,7% til arbeidet, 8,3% til drift og 5,0% til anskaffelse 31 
av midler, dersom ikke tv-aksjonen i 2015 regnes med. TV-aksjonen er en svært dyr 32 
engangsforeteelse, og det er naturlig å tro at tallene uten denne er mest riktige for å vurdere 33 
fremtidig fordeling. 34 
 35 
Utlysning  36 
Det er en mulighet for studenttinget å sende dette tilbake til NTNU med den hensikt å få 37 
gjennomført en åpen utlysning hvor flere kan søke om å få anledning til å samle pant på 38 
NTNUs campus. 39 
 40 
Status idag:  41 
Panten fra NTNU Trondheim går nå til regnskogfondet, og har gjort det siden 2013. 42 
Studenttinget er blitt bedt om å uttale seg i saken, og «avgjøre».  43 
Samtidig er det uklarhet i hvor det mandatet kommer fra, og hvilke regler som faktisk gjelder.  44 
 45 
Det er også uklart om NTNU sentralt vil ønske å ha samme ordning ved alle Campus. Da vil 46 
Ålesund miste penger som i dag går til studentformål. Studenttinget bør altså også ta stilling 47 
til om det bør uttale seg i det hele tatt. 48 
 49 
Dersom studenttinget ikke uttaler seg er det naturlig å tro at det vil fortsette som nå 50 
 51 
Arbeidsutvalgets innstilling:  52 

Studenttinget NTNU mener at: 53 

- Vi beholder dagens løsning for pant på campus.  54 
 55 

19 



Mats Jønland matsjonland@gmail.com flaskefond.no 

Flaskefond 
-Verden første innovasjonsfond basert på panteflasker 

 
 
Informasjonsskriv til studenttinget 
02/10/2018 
Mats Jønland 

 

Bakgrunn 
 
Flaskefond har vært i kontakt med studenttinget, rektors stab og NTNUs driftsavdeling om å 
få tildelt pengene fra panten som genereres på NTNU. Etter samtaler med Wenche Myreng 
hos drift har vi fått bekreftelse på at dette enkelt lar seg gjennomføre praktisk da NTNU 
allerede bruker samme logistikkordning som vi benytter for å hente pant. Wenche sa at alt hun 
trenger for å overføre pantepengene fra NTNU til Flaskefond er grønt lys fra studenttinget. 
Roar Tobro i rektors stab bekrefter at dette er studenttingets avgjørelse.  
 
Etter å ha tatt denne runden ble vi gjort oppmerksomme på at NTNU sine pantepenger 
allerede går til Regnskogfondet. Vi syntes det er utrolig bra at pengene allerede går til en god 
sak. Samtidig mener vi at Flaskefond sitt arbeid bedre gjenspeiler NTNU sin profil og 
strategi, og at vårt lokale engasjement vil gi økt verdi til både studenter og ansatte ved NTNU.  

Om Flaskefond 
 
Til tross for en verdensledende pantesystem forsvinner over 150.000.000 panteflasker i Norge 
hvert år. Mange av disse havner i søpla på skoler, bedrifter og universiteter. Flaskefond har 
som mål å samle inn verdien disse flasker utgjør, og støtte grønn innovasjon med inntektene. 
 
Flaskefond er verdens første innovasjonsfond basert på panteflasker. Vi er overbevist om at 
den beste måten å møte miljøutfordringer på er gjennom teknologi og entreprenørskap. Derfor 
samler vi pant hos bedrifter og viderefører pengene til oppstartsbedrifter med miljøvennlige 
formål og forankring i universitetsmiljøer. Prosjektet startet for fullt i starten av 2018, og vi 
har allerede delt ut 40 000 pantekroner til to oppstartsbedrifter. Begge bedriftene er drevet av 
studenter fra NTNU.  

Innhold 
Hvem er vi? ................................................................................................................................ 2 
Hva gjør vi? ................................................................................................................................ 3 

Hva går pengene til? .................................................................................................................. 4 
Hvorfor bør pantepengene fra NTNU gå til Flaskefond? .......................................................... 5 
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Mats Jønland matsjonland@gmail.com flaskefond.no 

Hvem er vi? 
Flaskefond er drevet av 3 studenter ved NTNUs entreprenørskole.  
 

 
Mons Alexander Langaard er en produktutvikler med lidenskap 
for design thinking og brukerorientert produktutvikling.  
 
Mons er en dyktig fotograf, og jobber hovedsakelig med nettside, 
innhold og markedsføring for Flaskefond.  
 
Mons har jobbet med en rekke oppstartsbedrifter, og har erfaring 
fra Equinor, Remarkable og Blueye Robotics.  
 
 
 
 
Niklas Lüder Barre har bakgrunn innen psykologi og har allerede 
jobbet med å utbedre det norske pantesystemet i mange år.  
 
Niklas er den opprinnelige gründeren av Flaskefond, og har 
hovedansvar for logistikk og partnerrelasjoner.  
 
Niklas har startet flere oppstartsbedrifter for å hjelpe folk å pante. 
Han jobber også som konsulent for vår viktigeste 
samarbeidspartner – Infinitum.   
 
 
 
Mats Jønland er sivilingeniør innen kjemi og bioteknologi, og har 
et sterkt driv for å skape miljøvennlige løsninger.  
 
Mats har hovedansvar for salg og oppfølging av Flaskefonds 
kunder.  
 
Mats har tidligere jobbet med andre miljøvennlige 
oppstartsbedrifter, og holder en 20% stilling som 
forretningsutvikler hos Trønderenergi.  
 
 

 
 
  

21 



Mats Jønland matsjonland@gmail.com flaskefond.no 

Hva gjør vi? 
 
Flaskefond gjør det enklere for bedrifter å pante. For å samle pant bruker vi pantebeholdere av 
resirkulerte oljefat. Ved å samarbeide med infinitum har vi tilgang til en logistikkordning som 
sikrer at våre kunder får hentet pant gratis på sine kontorer. På NTNU kan vi benytte oss av 
den allerede eksisterende panteordningen. 
 
Uansett innsamlingsmetode: sammen med våre kunder viderefører vi pantepengene til grønn 
innovasjon gjennom verdens første innovasjonsfond basert på panteflasker.  
 

  
Pantebeholder laget av resirkulerte oljefat. For hver flaske som går i tønnen istedenfor i søpla sparer vi 0,17kg CO2 

For å videreføre pantepengene til grønn innovasjon arrangerer vi pitchekonkurranser og 
lignende arrangementer, der unge gründere bruker sin idé til å konkurrere om premiepotten. I 
april 2018 arrangerte vi vår første pitchekonkurranse på FRAM på NTNU. Dette ble en stor 
suksess med over 30 søkere og ca. 100 deltakere på arrangementet. NTNU oppstartene Inalto 
AS og Drowzee AS stakk av med henholdsvis første-, og andreplassen - til sammen 40.000kr 
(fra panteflasker).  
 
Vi planlegger en ny runde med donasjoner i slutten av 2018. Dette blir enten i form av en ny 
pitchekonkurranse eller et klimaspesifikt hackaton der studenter uten en eksisterende idé kan 
konkurrere med konsepter de utvikler under hackatonet.  
 

 
 Inalto technologies vant førstepremien under Thirsty Thursday X Flaskefond konkurransen i April 2018.  
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Mats Jønland matsjonland@gmail.com flaskefond.no 

Hva går pengene til?  
 
Alle våre inntekter kommer fra panten som blir samlet hos våre kunder. 
 
Bedriften er drevet som en veldedig organisasjon, og det tas ikke ut noe overskudd. Ingen i 
bedriften tar heller ut lønn per dags dato. Allikevel ønsker vi å være forsiktige med å gå ut 
med et bastant tall på hvor mye av panteinntektene som skal gå direkte til donasjoner. Vårt 
mål er hele tiden å yte mest mulig og best mulig støtte til engasjerte personer som vil løse 
miljøproblemer. Dette kan f.eks. bety at det er verdt å bruke noe av pantepengene på å lage 
markedsføringsmateriell for å få inn nye kunder, og dermed gjøre den samlede potten desto 
høyere. Vi har allikevel full forståelse for at dette kan være en viktig faktor for studenttinget i 
en beslutningsprosess. Vi kan derfor tilby en særegen avtale med NTNU om at mer enn 90% 
av panteinntektene alltid skal gå direkte til donasjoner. Vi kan også tilby innsikt i akkurat 
hvor mange flasker som kommer fra NTNU, og hva de brukes til, én gang i året. Om en slik 
avtale er ønskelig overlater vi til studenttinget å avgjøre.  
 
Vi har som mål å signere 100 bedriftskunder til Flaskefond innen utgangen av 2018. Med 
dagens budsjetterte tall, og med utgangspunkt i at 90% av panteinntektene går direkte til 
donasjoner, budsjetterer vi med å generere over 140 000 kr i støtte til grønne 
oppstartsbedrifter i løpet av 2018. Med våre videre vekstmål budsjetterer vi med å samle nok 
flasker til å støtte morgendagens klimaløsninger med 840 000 kr i år 2020. Dette er uten den 
eventuelle støtten fra NTNU.  
 

 
 Budsjettert støtte til klimavennlige oppstartsbedrifter frem til og med 2020. Tall er kun basert på «vanlige» bedriftskunder 

og er ikke medregnet støtte fra større organisasjoner som NTNU.  
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Hvorfor bør pantepengene fra NTNU gå til Flaskefond?  
 
Vi syntes at det er supert at pantepengene fra NTNU allerede går til å løse klimautfordringer 
og vi har dyp respekt og entusiasme for regnskogfondet sitt arbeid. Vi mener allikevel at 
Flaskefond er en bedre kandidat til å motta støtte i form av pantepenger fra NTNU av flere 
grunner.  
 

1. Fokus på innovasjon – I likhet med NTNU tror vi at det er innovasjon og ny 
teknologi som skal løse de utfordringene vi står ovenfor i dag. Vi mener derfor det er 
riktig at panten fra NTNU går til å støtte unge mennesker med pågangsmot og 
engasjement for å utvikle morgendagens løsninger.  

 
2. Lokal påvirkning – Vi er studenter ved NTNU, og sitter på gamle fysikk hver dag. Vi 

har derfor større mulighet enn de fleste til å gi verdi tilbake til studenter og ansatte ved 
NTNU. Allerede i April arrangerte vi en pitchekonkurranse der omlag 100 NTNU 
studenter var med og så på. 

 
3. Markedsføring – Vi er enda små, og jobber hardt for å øke oppmerksomheten rundt 

merkevaren til Flaskefond. Dette innebærer at vi jobber for å samarbeide med våre 
kunder om hvordan vi kan formidle budskapet om verdien som panten deres 
genererer. I NTNU sitt tilfelle vil dette innebære mye mer spennende løsninger enn 
dagens små, hvite klistremerker som finnes på en brøkdel av returpunktene.  

 
Det vi ikke har i merkevare og anerkjennelse tar vi igjen med at vi jobber billigere (gratis) og 
raskere enn større aktører. Vi tror at den beste måten å løse dagens utfordringer på er å 
investere i morgendagens løsninger. Vi håper studenttinget er enig.  

24 



  

 
 
 
Møtedato: 25.10.2018    Saksbehandler: Sindre Kristian Alvsvåg 
 

 
STi-sak 32/18 Innstilling på studentrepresentant til LMU 
 

 
Forkortelser  
LMU – Læringsmiljøutvalget 
 
Relevant litteratur 
Mandat til LMU 
 

 
Bakgrunn for saken 
Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt 
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens §4-3 punkt 1 og 2. 
Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og 
ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.  
 
Begrepet læringsmiljø definerer læringsmiljøutvalgets arbeidsområde. Begrepet 
læringsmiljø forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og 
pedagogiske kontekster der studentenes lærings skjer, og som påvirker studentenes 
læringsutbytte.  
 

LMU skal blant annet: 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø. 
 
LMU består av 10 faste medlemmer, hvorav 5 representanter fra studentene og frem 
fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselsvis blant ansattes og 
studentenes representanter. 
 
Saksbehandlers vurdering 
LMU skal ha tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim, en studentrepresentant 
fra NTNU Gjøvik og en studentrepresentant fra NTNU Ålesund.  
 
Studenttinget velger en studentrepresentant med funksjonstid fra 01.01.2019 – 
31.12.2019 som skal erstatte Astrid Østigård. Studenttinget velger også vara. De 
øvrige studentrepresentantene har videre funksjonstid.  
 
Arbeidsutvalgets Innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 
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_______________________________________________________________________ 

 
Sti-sak 33/18 Innstilling på student til Den sentrale klagenemnda 
_______________________________________________________________________ 
 
Relevant litteratur 
Mandat til Den sentrale klagenemda 

 
Bakgrunn for saken
I mandatet for Den sentrale klagenemnda står det at komiteen håndterer blant annet 1 

følgende oppgaver:  2 

 Klager på avgjørelse om opptak av studenter. 3 

 Klager på avgjørelse om fritak for eksamen eller prøve. 4 

 Klager på avgjørelse om rett til å gå opp til eksamen. 5 

 Utestenging etter skikkethetsvurdering. 6 

 7 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 8 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemda.  9 

 10 

Nemda har 4-5 møter i semesteret, og hvert møte varer i ca. 2 timer. Vervet er 11 

kompensert for møtetiden, samt forberedelsestid på 4-6 timer før hvert møte.  12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Studenttinget NTNU velger studentmedlem med vara to ganger i året, slik at de har 15 

overlappende perioder. Det er personlig vara i nemda.  16 

 17 

Vervet har funksjonstid fra 01.01.2019 til 31.12.2019. Første halvdel av perioden vil 18 

representanten sitte sammen med Mari Nyhaug Representanten vil erstatte Baldur 19 

Kjelsvik som har funksjonstid fram til 31.12.2018.  20 

 21 

Rektor har gitt retningslinjer om at studentene skal være representert med en 22 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentmassen. Studenttinget 23 

vedtok i Sti-sak 54/04 å se bort i fra den føringen.  24 

 25 

Arbeidsutvalgets innstilling 26 

Arbeidsutvalget innstiller ikke ved personvalg 27 
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