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Samlevedtak Studenttinget høsten 
2018 
 

Studenttingsmøte 07/18 torsdag 6. september 
 
STi-sak 21/18  Mentorordning på NTNU 
 

Vedtak 
● NTNU skal opprette ei arbeidsgruppe som skal utrede og prosjektere ei fagleg 

mentorordning for alle studentar på institusjonen. 

● Målet med mentorordninga skal vere bedre læringsmiljø, inkludering i det 
akademiske fellesskapet og mindre fråfall. Mentorane skal vere ein ressurs for 
å promotere likestilling og et ledd for å hindre einsemd blant studentar.  

● Fakulteta kan sjølv velje den modellen for mentorordninga som passer dei 
best. 

● Fakulteta skal gi økonomisk støtte til det studentdrevne arbeidet for å kunne 
inkludere studentar i studiemiljøet, også utanom fadderperioden. 

 

 
STi-sak 22/18   Økonomireglement for Studenttinget NTNU 
 

Vedtak 

Økonomireglement for Studenttinget NTNU 

Vedtatt på STi-møte 22.05.97 
Sist endret på møte 06.09.2018 

0 Innledning 

0.1 Mål 

Orientere Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte om de gjeldende 

økonomirutinene.  

0.2 Informasjon 

Alle nyvalgte Arbeidsutvalg-medlemmer og administrativt ansatte skal bli informert 

om disse reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i arkivet.  

0.3 Endringer 
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Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall.  

0.4 Gyldighet 

Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU».  

Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den 06.09.2018 

 

1 Om organisasjonens økonomi 

1.2 Ansvarsforhold 

Arbeidsutvalget vedtar budsjett og sender budsjettsøknad til NTNU. Arbeidsutvalget 
disponerer studenttingets midler etter budsjettet. Leder får månedlige 
regnskapsrapporter fra konsulent. Arbeidsutvalget har ansvar for at vedtak med 

budsjettmessige konsekvenser blir fulgt opp på en økonomisk forsvarlig måte.  

Leder er Økonomiansvarlig i Arbeidsutvalget. Leder eller leders stedfortreder har det 
overordnede ansvar for å holde de økonomiske disposisjoner innenfor vedtak fattet 

av Studenttinget NTNU.  

Leder eller leders stedfortreder har også ansvaret for sikre at alle bilag i regnskapet 
blir anvist og godkjenne alle fakturaene for utbetaling. 

Studenttinget NTNU: Ved behandling av saker i Studenttinget med betydelig 
budsjettmessige konsekvenser skal arbeidsutvalget gjøre Studenttinget kjent med 

disse før vedtak fattes.   

Studenttingets kontrollkomite: Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. 
kontrollkomiteen skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med lovlige 

vedtak i organisasjonen 

Revisor: Regnskapet til Studenttinget NTNU skal revideres av en autorisert revisor 

Administrativt ansatte: administrativt ansatte kan ikke på egen hånd binde 

organisasjonen på noen måte uten særskilt fullmakt fra Arbeidsutvalget.  

 

2 Regnskapsførsel 
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Administrativt ansatte er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. 
Etter bilagene er anvist sørger konsulent for at regningene blir betalt. Administrativt 
ansatte er ansvarlig for å lage utbetalingsanvisninger. Administrativt ansatte skal 
foreta budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende lovgivning og 
legge frem regnskapsrapporter for Arbeidsutvalget. Administrativt ansatte skal 
revidere halvårsbudsjett innen utgangen av juli.  

Administrativt ansatte kan gjøre innkjøp til daglig drift. 

2.1 Regnskapsår 

Regnskapet følger kalenderåret. 

2.1.1 Valg av revisor 

Arbeidsutvalget velger revisor. 

2.1.2 Fullmakter:  

Administrativ ansatte: Administrativt ansatte har etter fullmakt rett til å bestille varer 
eller tjenester på Studenttinget NTNUs vegne som angår den  ordinære driften. 
Dersom denne tilvisningsretten skal endres eller midlertidig overføres til noen annen i 
Arbeidsutvalget, skal dette gjøres i egne vedtak. Administrativt ansatte som har 
fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne av Studenttinget NTNU, kan ikke overføre 
denne retten uten vedtak i Arbeidsutvalget. 

Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av de administrativt ansatte til 

Studenttinget NTNU. 

Administrativt ansatte har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med 
leder. 

 

2.1.3 Tilsetting og lønning av personalhjelp:  

Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i 
Arbeidsutvalget. 

Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt I 
henhold til NTNU sine avtaler. Arbeidsoppgavene skal også defineres gjennom en 

stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og arbeidsgiver. 
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2.1.4 Lønning av tillitsvalgte og ansatte:  

Lønn og honorar utbetales etter NTNUs lønnsutbetalingsperioder   

Studenttinget NTNUs administrativt ansatte lønnes i henhold til egne arbeidsavtaler 

med NTNU.  

Tillitsvalgte i Arbeidstutvalget lønnes etter egen avtale med NTNU 

 

2.1.5 Reisekostnader:  

Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. 

Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste eller 
mest hensiktsmessige reisemåte.  

Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. 

Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig 

bilag forelegges konsulent. 

 

2.1.6 Utgifter til mat:  

Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for de som reiser på Studenttinget NTNU 
sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80% av Statens satser uten at det trenger å 
foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat med 100% av 

Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge kvittering. 

 

Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet, 

men bare der dette allerede ikke er dekket i selve arrangementet. 

 

På arrangementer i Studenttinget NTNU eller Arbeidsutvalgets regi hvor det er felles 
bespisning på restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil kr. 450.- 
pr. person. Det er Arbeidsutvalget som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt 
utgiftene skal dekkes av Studenttinget NTNU. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer 
dekkes ikke av Studenttinget NTNU.  
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Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU 
utgifter til mat med inntil kr. 150,- pr. gang pr. person. Utgifter dekkes mot kvittering, 
og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter som tillitsvalgte og 
ansatte i Studenttinget NTNU er forventet å delta på samt perioder med særlig stort 
arbeidspress hvor leder eller leders stedfortreder har besluttet at arbeidstid utover 10 
timer er nødvendig. 

 

2.1.7 Reiser 

Som en hovedregel skal reiser i forbindelse med Studenttinget NTNU bookes 
gjennom gjeldende avtaler. 

Ved reiser som skal dekkes av Studenttinget NTNU, skal kvitteringer returneres til 
Studenttinget NTNU innen en måned etter reisens slutt sammen med utfylt 
reiseregning. Dersom dette ikke returneres innen fristen må vedkommende dekke 
utgiftene sine selv.  

Som hovedregel gis det det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle 

vurdere om det kan gis. 

 

2.2 Driftsmidler  

Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til NTNU på lik linje som andre avdelinger 

ved NTNU 

Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under 
budsjettbehandlingen.  

 

2.3 Budsjett og regnskap 

Budsjett og regnskap skal settes opp og føres etter god regnskapsskikk for 
foreninger og lag. 

Inntektsposter:  

 Overføringer fra NTNU 
Andre overføringer 
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Utgiftsposter:  

 Personalkostnader 
 Andre driftskostnader 

Budsjettsøknad som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års regnskap 
med justering I henhold til til planlagt aktivitet. Det kan også sendes søknad om 

ekstraordinære midler. 

 

2.4 Regnskap Studenttinget NTNU 

Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sine administrativt ansatte etter 

anvisninger fra Studenttinget NTNU. 

 

Studenttingsmøte 08/18 torsdag 4.oktober 
 

STi-sak 23/18 Integrering og inkludering av flyktninger i høyere utdanning 
 

Vedtak 
Studenttinget mener at: 

● NTNU skal sørge for at det finnes tilstrekkelig informasjon om høyere 

utdanning i introduksjonsprogram i alle kommuner i Oppland, Møre og 

Romsdal og Trøndelag, og andre relevante arenaer for flyktninger som ønsker 

å søke seg inn på høyere utdanning.  

● Studenttinget skal i samarbeid med NTNU arbeide for å opprette tilbud og 

tiltak som bidrar til å inkludere flyktninger i NTNUs akademiske kultur. 

● NTNU skal støtte og samarbeide med studentorganisasjoner som ønsker å 

jobbe med faglig og sosial integrering av flyktninger. 

● Alle fakulteter på NTNU skal tilby minst ett engelskspråklig bachelorprogram 

innen 2021, for å sikre at flere flyktninger og internasjonale studenter kan 

studere i Norge.. 

● NTNU skal opprette egne forkurs rettet mot flyktninger som ønsker å søke seg 

til høyere utdanning på NTNU.  

● Studenttinget skal i samarbeid med NTNU utforme retningslinjer for innpass 

av flyktninger i relevante studieprogram. 

● NTNU skal se på muligheten for å opprette permanente kompletterende 

studier på alle fagområder for flyktninger som allerede har en utdanning. 

● Regjeringen og Stortinget skal prioritere godkjenning av utenlandsk 
kompetanse for de som har måttet avbryte utdanningen sin i hjemlandet. 
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Samtidig må tiltak som åpner dørene til studier og arbeid i akademia 
iverksettes lokalt og sentralt.  

 
STi-sak 24/18 SHoT 2018 
 

Vedtak 

Studenttinget NTNU mener at:  

 

 NTNU skal gi studentene utfyllende informasjon om SHoT, og jobbe aktivt for at 

studentene svarer på undersøkelsen. 

 NTNU skal arbeide for å redusere ensomhet og styrke inkludering på NTNU. 

 Studenttinget mener at En psykt vanlig uke, eller tilsvarende tilbud, skal utvides til 

å gjelde hele NTNU. 

 NTNU skal samarbeide med Folkehelseinstituttet og Sit om forebyggende tiltak for 

å bedre studenters psykiske helse.  

 NTNU skal ha et tospråklig varslingssystem som alle studenter kjenner til og har 

tilgang til. Dette systemet skal ivareta varslerens anonymitet. Varslingssystemet 

skal sørge for en forsvarlig prosess som ivaretar alle involverte. Dette skal 

innebære juridiske støtte der dette er ønskelig fra en av partene.  
 

 
STi-sak 25/18 Positiv særbehandling på NTNU 
 

Vedtak 
Studenttinget diskuterte saken. 
 

STi-sak 26/18 Innstilling på studentrepresentanter til Skikkethetsnemda 
 

Vedtak 
Ingvild Lilletvedt Olsen og Anders Hagen Jarmund ble valgt til Skikkethetsnemda. 
 

 

 

Studenttingsmøte 09/18 Torsdag 25. oktober 
 

STi-sak 26/18 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 

Vedtak 
«Nora Iman Hagesæther ble supplert inn som 7. vara i Studenttinget NTNU, Erik 
Solberg Finnes ble supplert inn som 8. vara i Studenttinget NTNU, Sofia Godø ble 
supplert inn som 9. vara i Studenttinget NTNU, Jakob Louis Karlsen ble supplert inn 
som 10 vara i Studenttinget NTNU, Gina Bjelland ble supplert inn som 11. vara i 
Studenttinget NTNU, og Royce Lu ble supplert inn som 12. vara i Studenttinget 
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NTNU. Alle disse er fra NTNU TrondheimMarcus Ilstad ble supplert inn som 1. vara 
til Studenttinget NTNU campus Ålesund.» 
 
 
 

STi-sak 28/18 Studentaktiv læring - seminar 
 

Det ble gruppearbeid og innspill ble sendt til fafo@studenttinget.no  
Det ble en kort oppsummering etter gruppearbeidet 
 

 
STi-sak 29/18 Resolusjon: Finansier utdanningene riktig 
 

Vedtak 
«Studenttinget NTNU mener at resolusjonen «Finansier utdanningene riktig» sendes 
tilbake for bedre utredning og videre bearbeiding» 
 

 
STi-sak 30/18 Resolusjon: Nicaragua, studentaktivister, ikke terrorister 
 

Vedtak 
«Studenttinget vedtar resolusjonen «Studentaktivister, ikke terrorister» 
 

«Studentaktivister, ikke terrorister 

Resolusjon om støtte til studenter og andre aktivister i Nicaragua som er utsatt 
for vold og urettmessig straffeforfølgelse. 
 
Den 18. april, tar pensjonister til gatene i León og Managua for å demonstrere mot 
reformer som skal kutte betydelig i pensjonspengene. Flere studenter velger å støtte 
pensjonistene og går sammen med dem. De fredelige demonstrasjonene blir møtt 
med vold fra politiet og paramilitære grupper, noe som blir filmet og spredt. Videoene 
fra sammenstøtene 18. april sprer seg fort over sosiale medier, og utløser en rekke 
protester over hele landet. Dette er starten på mange måneder med 
demonstrasjoner, barrikader og opprør som blir besvart med brutal vold fra politi og 
paramilitære grupper. I august hadde over 300 sivile blitt drept i Nicaragua, og over 
2000 skadet i de voldelige sammenstøtene (ref: FN-rapport fra 18.august).  
Av drepte og sårede utgjør studenter en stor del av de rammede. Studenter har gang 
på gang gått ut i gatene og trosset de farene det bringer med seg. Dette gjelder både 
i form av vold og kuler, og den overhengende risikoen for forfølgelse, kidnapping og 
arrestasjon.  
 
I midten av juli ble det gjort en lovendring i Nicaragua som kan gjøre det mulig å 
dømme så å si enhver opposisjon mot regimet for terrorisme, og i den siste tiden har 
myndighetene systematisk gått til verks for å arrestere personer involvert i opprør og 
protester. Både de som demonstrerer og de som setter opp beskyttende barrikader i 
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gatene har blitt arrestert for terrorisme. Stenger du butikken din i streik, anklages du 
for økonomisk terrorisme. Helsepersonell som har hjulpet sårede i gatene har mistet 
jobbene sine for å bidra til terrorisme. De fleste anklagede blir sluppet ut av fengsel 
relativt fort, mens minst 400 stykker per dags dato har fått en større sak mot seg.  
 
Regjeringen gjør sitt ytterste for å temme og stilne kritiske stemmer, både gjennom 
vold i gatene og misbruk av rettssystemet. Agendaen deres er politisk.  
 

Studenttinget mener at: 
- studenter og andre sivile som har blitt fengslet utelukkende på grunnlag av 

fredelig deltagelse i demonstrasjoner, må løslates umiddelbart. 

- den Nicaraguanske stat må respektere de juridiske rettighetene til alle 

politiske fanger, uansett hva de anklages for, inkludert betimelig presentasjon i 

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

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

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

forsamlings- og ytringsfrihet. 

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

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

undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter 

respekteres.» 

 

STi-sak 31/18 Pant fra NTNU 
 

Vedtak 
 
«Studenttinget ønsker ikke å gjøre noen endringer i panteordningen før alle 
gjeldende ordninger er gjort rede for. 
Det bør settes ut flere pantestasjoner fra den aktuelle organisasjonen» 
 

 

STi-sak 32/18 Innstilling på studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget 
 

Vedtak 
Astrid Østigård ble valgt som fast representant til Læringsmiljøutvalget og Lars 
Føleide ble valgt inn som vararepresentant. 
 

 
STi-sak 33/18 Innstilling på studentrepresentant til Den Sentrale 
Klagenemnd 
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Vedtak 
Baldur Kjelsvik ble valgt som fast representant og Tale Stensdal Reiersen ble valgt 
som vararepresentant. 
 
 

Studenttingsmøte 10/18 Torsdag 15. november 
 

STi-sak 34/18  Valg av studentrepresentant til FUS 
 

Vedtak 
«Sofie Aasheim ble valgt inn som representant til FUS ved akklamasjon.» 
 
 

STi-sak 35/18 Valg til FUL 
 

Vedtak 
«Siri Eskeland ble valgt inn som representant til FUL ved akklamasjon.» 
 

 
STi-sak 36/18 Valg av studentrepresentant til FUI 
 

Vedtak 
«Sigvat N. Vestli ble valgt inn som representant til FUI.» 
 
 

STi-sak 37/18 Resolusjon om avkolonisering av høyere utdanning 
 

Vedtak 
«Avkolonisering av høyere utdanning 

Å jobbe for like forutsetninger og muligheter innenfor akademia  
 
Utdanning er et viktig verktøy for å oppnå frigjøring, men gjennom historien har 

utdanning også vært et verktøy for undertrykkelse. Kolonimakter brukte utdanning for 

å dominere, gjennom å fremstille koloniherrenes språk, kultur og verdensforståelse 

som det eneste gyldige. I dag finner man fortsatt eksempler på fordommer og skjeve 

strukturer i akademia, både i Norge og internasjonalt. Avkolonisering i akademia er 

dermed nødvendig for å oppnå et likestilt samfunn.  

Avkoloniseringsprosesser handler om å bevisstgjøre hvem som siteres i fagtekster, 

hvem som blir lest, hvem som produserer og formidler kunnskap og hvem som føler 

seg hjemme på universitetet. Skal utdanning være et verktøy for frigjøring må 

undervisningen ta utgangspunkt i studentenes egen situasjon og erfaring1. Lokale 

                                                        
1 Freire, Paulo (2000). Pedagogy of the Oppressed (30 Years Anniversary Edition). New York: 

Bloomsbury Academic 
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forhold, språk, kultur og verdensforståelse må tas i betraktning i høyere utdanning. 

Hvis dette ikke gjøres, risikerer man å reprodusere stereotypier, urettferdige strukturer 

og, i likhet med kolonitidens utdanningsinstitusjoner, sette én kunnskapsforståelse 

høyere enn andre. Unge og studenter er viktige aktører for å skape positiv 

samfunnsutvikling, men det forutsetter at utdanningen deres legger til rette for kritisk 

og selvstendig tenkning. Både akademikere og studenter vil kunne få utbytte av å 

gjennomgå en avkoloniseringsprosess som åpner opp for et større mangfold av 

perspektiver og bredere representasjon. 

I norsk sammenheng bør akademikere og studenter jobbe for en mer nyansert 

kunnskapsformidling og adressere skjeve strukturer i akademia. Disse strukturene må 

belyses og det er et behov for økt bevissthet rundt vår egen koloniale fortid.  

Både i pensum, undervisning og forskning er det nødvendig med et mangfold av faglige 

perspektiver, for å unngå å reprodusere en ensidig vestlig kunnskapsforståelse. Ett 

eksempel på dette er at pensum på områdestudier bør inkludere tekster fra flere 

forskere og forfattere fra de omtalte områdene, og ikke utelukkende vestlige 

akademikeres. Akademikere fra det globale sør må anerkjennes som medprodusenter 

av kunnskap. Generelt bør alle studieretninger legge til rette for at studenter kan sette 

sine fagfelt inn i en samfunnskontekst, være kritiske og i stand til å identifisere 

urettferdige strukturer. Mange studenter og akademikere har et behov for å bli mer 

bevisstgjort hvilke perspektiver som presenteres innad i deres fagretninger samt 

kontekstforståelse for hvordan kunnskapen har blitt produsert. I tillegg til hvorfor 

akkurat visse kunnskapssyn er dominerende og hvem som har tilgang til å delta i 

samfunnsdebatter. Norske høyere utdanningsinstitusjoner forsterker på denne måten 

vestens dominans i kunnskapshierarkiet hvor ikke-vestlig kunnskapsproduksjon i stor 

grad ekskluderes. Gjennom å bevisstgjøres hvem sin kunnskap man bygger videre på 

og å anerkjenne ikke-vestlige forskeres bidrag blir man en del av en 

avkoloniseringsprosess.   

Studenttinget NTNU mener at: 

● God utdanning skal legge til rette for kritisk og selvstendig tenkning, også rundt 

ens eget utgangspunkt for å forstå verden og kunnskap 

● Studenter skal gjennom utdanningen sin være i stand til å identifisere skjeve 

strukturer og identifisere hvilken påvirkning disse har for studenters og 

akademikeres forutsetninger og muligheter innenfor akademia.  

● Høyere utdanningsinstitusjoner bør formidle et mangfold av perspektiver og 

kunnskap som ikke ensidig fremmer en vestlig kunnskapsforståelse.  

● Høyere utdanning som tar utgangspunkt i urfolks og afroetterkommeres 

verdenssyn, kultur og kunnskapsforståelse må anerkjennes. 

● NTNU bør jobbe for mangfold blant studenter og ansatte for å sikre et mangfold 

av perspektiver ved kunnskapsgenerering ved NTNU 
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● NTNU bør gjennomgå språk og rutiner som brukes i forbindelse med ut- og 

innveksling for å sikre at dette ikke underbygger koloniseringen av akademia 

 

 Studenttinget NTNU skal: 

● Øke bevisstheten blant studenter og akademikere i Norge om problemene ved 

ensidig og ikke-inkluderende kunnskapsformidling og kunnskapsgenerering. 

● Jobbe for at mangfold i verdens- og kunnskapsforståelse gjenspeiles i pensum, 

undervisning og forskning ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.   

● Støtte studenter og akademikere som fremmer avkolonisering av høyere 

utdanning og utfordrer ensidig kunnskapsformidling, både i Norge og 

internasjonalt. 

 

STi-sak 38/18 Positiv særbehandling på NTNU 
 

Vedtak 
«Studenttinget meiner at: 

● Kjønnsbalanse bidrar til eit betre læringsmiljø og positive effekter i arbeidslivet 

og at manglande kjønnsbalanse i akademia er eit problem for samfunnet. 

● NTNU skal legge til grunn kjønnsfordelinga både i det enkelte studie og 

arbeidslivet i vurderinga om studiet har dårleg kjønnsbalanse.  

● Kjønnsspesifikke rekrutterings- og motivasjonstiltak er å føretrekke som 

virkemiddel framfor kjønnspoeng og kvotering for å oppnå kjønnsbalanse ved 

NTNU og gjennomføring for det underrepresenterte kjønn.  

● Dersom andre motivasjons- og rekrutteringstiltak ikkje har ført til jamnare 

kjønnsbalanse bør kjønnspoeng og kvotering brukast for å sikre 

kjønnsbalansen i det enkelte studie. 

● NTNU skal iverksette tiltak som motiverer underrepresenterte grupper til å 

søke arbeid i akademia. 

● Viss kvotering skal innførast skal det finnast poengkrav som sikrar at spriket 

mellom ordinære opptakskrav og poengsnittet i kvotene ikkje blir for stort. 

● Arbeidsutvalget skal ta initiativ til eit nasjonalt samarbeid om kjønnsbalanse i 

akademia gjennom Norsk studentorganisasjon. 

● Der det har blitt nytta tiltak for å betre kjønnsbalansen ved eit studie, skal dette 

evaluerast med hensyn til studentane sin trivsel, akademiske prestasjonar og 

fråfall frå studiet.  

 
 

STi-sak 39/18 Resolusjon internklinikker IPS 
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Vedtak 

«Resolusjon: Bevar internklinikkene! 

Universitetet har som oppdrag å utdanne psykologer som kan bidra til å utvikle 

tjenestene de skal jobbe i og ikke bare fungere innenfor rammene av dem. Det er 

viktig å skille mellom det samfunnsoppdraget universitetene har til å utdanne 

psykologer og det samfunnsoppdraget spesialisthelsetjenesten har til å yte 

pasientbehandling. Formålet med internklinikkene er ikke å drive spesialiserte 

helsetjenester, men å være en del av profesjonsstudiet i psykologi. Dette har de 

andre universitetene som utdanner psykologer tatt inn over seg og de har derfor 

organisert internklinikker. Et samlet fagmiljø påpeker at internt organiserte klinikker er 

det som sikrer utdanningskvaliteten best. Det vil være synd om NTNU skulle gå vekk 

fra en ordning som har fungert godt i mange år og andre universitet bruker som 

eksempel når de utformer sine psykologutdanninger. 

NTNU har et ansvar for å tilby sine studenter utdanning av høy kvalitet, som ruster 

dem til en variert arbeidshverdag med stort ansvar. For å sikre god opplæring er det 

viktig at det overordnede ansvaret for klinikkene ligger hos undervisere ved institutt 

for psykologi som har nødvendig pedagogisk og klinisk kompetanse. NTNU har i dag 

optimaliserte rammevilkår for å ivareta læringsmålene til profesjonsstudiet i 

psykologi, og kan tilpasse undervisningen i tråd med studenters tilbakemeldinger og 

et arbeidsliv i endring.  

Du kan overføre et ansvar, men ikke en organisasjonskultur. NTNU har gjennom 

mange år bygget opp en kultur for studentmedvirkning, og internklinikkmodellen gir 

stor merverdi for studentene. En integrering av klinikkene under St.Olavs hospital vil 

legge så store juridiske føringer på driften at universitetets mulighet til å legge 

premisser for studentenes terapeutiske aktivitet og læring begrenses. For å sikre 

nødvendig utdanningskvalitet, må ansvaret for internklinikkene ligge hos universitetet 

og Institutt for psykologi.  

Studenttinget krever at:  
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 Internklinikkene bevares under NTNU for å sikre dagens utdanningskvalitet gjennom 

opprettholdelse av studentenes medvirkning og de ansattes faglige autonomi. 

 NTNU ivaretar det viktige lavterskeltilbudet internklinikkene representerer for 

studenter. 

 Driften av internklinikkene må ligge under Institutt for psykologi ved NTNU.» 

 
 

STi-sak 40/18 Mandat til Velferdstinget 
 

Vedtak 
«Studenttinget vedtar nytt mandat for Velferdstinget 
Studenttinget NTNU mener at AU skal arbeide for å sikre representasjon fra tre 
studiebyer ved valg til Velferdstinget» 
«Studenttinget NTNU gir Arbeidsvalgt til Velferdstinget redaksjonell fullmakt» 

 
«Mandat for 

VELFERDSTINGET 

Velferdstinget (VT) skal bestå av 19 representanter. 
 
Hver utdanningsinstitusjon tilknyttet Sit - studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim med minst 1000 semesterregistrerte studenter tildeles minst en representant 
hver. Antall semesterregistrerte studenter beregnes etter tall fra semesteret før 
Velferdstingets funksjonstid. 
 
Utdanningsinstitusjoner med mindre enn 1000 semesterregistrerte studenter samles i en 
valgforsamling. Valgforsamlingen tildeles minst en representant. Retningslinjer for 
gjennomføring av valgforsamlingen reguleres av eget reglement. 
 
Resterende representanter fordeles mellom utdanningsinstitusjonene og 
valgforsamlingen etter Saint-Lagües metode. 
 
Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin 
observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 
 
Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 
Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under 
forhandlingene om møtet skal lukkes. 
 
Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 
ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine 
vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette 
arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 
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Ansvarsområde 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over 
studentvelferden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Førsteprioritet skal alltid være saker 
som omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) sin 
studentrettede virksomhet. 
 
Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 
vararepresentanter til konsernstyret i Sit i tråd med "Lov om studentsamskipnader".» 
 
 

STi-sak 41/18 Supplering til UU 
 

Vedtak 
«Nora Iman Hagesæther ble valgt inn som UU-representant ved akklamasjon» 
«Gøran Gedde-Dahl ble valgt inn som vararepresentant til UU» 
 
 

STi-sak 42/18 Suppleringsvalg av vararepresentant til LMU 
 

Vedtak 
«Jakob Louis Karlsen ble valgt inn som vararepresentant til LMU ved akklamasjon» 
 

mailto:sti@studenttinget.no

