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Samlevedtak Våren 2016 
 

Studenttingsmøte 01/16 Konstituerende 26.november 
 
STi-sak 01/16 Valg av leder til Studenttinget NTNU  

 

Vedtak: 
 Jone Valen Trovåg ble valgt som leder av Studenttinget NTNU for perioden 01.01.2016 – 
31.12.2016.  

 
STi-sak 02/16 Valg av to AU-medlemmer på heltid til Studenttinget NTNU  

 

Vedtak: 
 Stein Olav Romslo og Kristian Hovd Sjøli ble valgt som AU-medlemmer på heltid til 
Studenttinget NTNU for perioden 01.01.2016 – 31.12.2016.  

 
STi-sak 03/16 Valg av tre representanter til arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU.  

 

Vedtak: 
 Philip Lautin Jackson, Sondre Stai og og Magnus Skarpnes ble valgt til representanter i 
arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU for perioden 01.01.2016 til 31.12.2016.  
 

Gjennom internkonstituering i arbeidsutvalget ble Morten Djupdal utpekt til informasjonsansvarlig, 
Kristian Hovd Sjøli til studentdemokratisk ansvarlig, Sondre Stai til internasjonalt ansvarlig, Philip 
Lautin Jackson til likestillings- og inkluderingsansvarlig og Magnus Skarpnes til læringsmiljøansvarlig. 
Arbeidsutvalget klarte ikke å enes om hvem som skulle fylle rollene som nestleder og fag- og 
forskningspolitisk ansvarlig, og Studenttinget voterte over om Marte Øien eller Stein Olav Romslo 
skulle bli nestleder.  

Votering:  
Marte Øien: 16 stemmer 
Stein Olav Romslo: 9 stemmer 
Marte Øien ble valgt til nestleder i Studenttinget 2016. Stein Olav Romslo ble dermed fag- og 
forskningspolitisk ansvarlig.  

 

Studenttingsmøte 02/16 11. februar 
 
STi-sak 04/16  Valg av kontrollkomité 
 
Vedtak 
Øystein Haug velges til leder av Kontrollkomiteen ved akklamasjon. Thomas 
Krogstad Eriksen velges til kontrollkomiteen ved akklamasjon. Kontrollkomiteen tiltrer 
øyeblikkelig etter at saken avsluttes. 
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STi-sak 09/16 Valg av leder og nestleder Fadderutvalget Dragvoll 
2016  

 
Vedtak 
Børre Isac L’orange velges til leder og Annbjørg Pasteur Stø velges til nestleder av 
Fadderutvalget Dragvoll.  
 
 

STi-sak 05/16  Politisk plattform for Studenttinget 2016 
 
 

Politisk plattform for Studenttinget 
2016 
Introduksjon 
Studenttinget NTNU representerer alle dei om lag 39 000 studentane ved NTNU. Saman med 
handlingsplana og informasjonsplana utgjer den politiske plattforma grunndokumenta for Studenttinget 
sitt arbeid. Denne plattforma beskriv Studenttinget sin overordna politikk på aktuelle områder ved 
NTNU, og i dei tre studiebyane Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Plattforma beskriv også Studenttinget 
sine krav til NTNU. Plattforma er utarbeidd i tråd med Studenttinget sin gjeldande politikk. 
Ved ein organisasjon som NTNU er studentmedverknad og eit aktivt studentdemokrati særs viktig. 
Studentane er dei som er nærast utdanninga, ei av NTNU sine kjerneverksemder, og har stor innsikt i 
korleis undervisning og vurdering påverkar studie- og læringsmiljøet. Studenttinget NTNU skal arbeide 
for at studentane skal ha det best mogleg under sitt studieløp ved NTNU, og at studentane si røyst blir 
høyrt i alle saker. Studentane skal prege den daglege drifta av NTNU, og skal vere involvert i 
prosessane som føregår ved institusjonen. 

 
Kunnskap for ei betre verd 
NTNU sin visjon er kunnskap for ei betre verd. Dette skal Studenttinget vere med på å realisere. For å 
oppnå dette må utdanningskvalitet, læringsmiljø og studentane sin trivsel stå på agendaen. 
Samfunnsoppdraget NTNU har skal oppfyllast ved å tilpasse studietilbodet og studieplassar til 
samfunnet sine behov, og samstundes forvalte tradisjonane i høgare utdanning. NTNU sin øvste 
prioritet må vere å oppretthalde og å auke den faglege kvaliteten. 
Som Noregs største universitet er NTNU vorte ein endå viktigare samfunnsaktør. Utdanning og 
forsking som skjer ved NTNU skal kome både individet, det lokale samfunnet, det nasjonale 
samfunnet og det globale samfunnet til gode. Dette gir kunnskap for ei betre verd. 
NTNU skal framleis vere eit breiddeuniversitet med ein klar teknisk og naturvitskapleg profil, og vere 
eit nasjonalt tyngdepunkt innan profesjonsutdanning. Institusjonen set nasjonale føringar for 
teknologiutdanningane på alle nivå. Ved å tilby både årsstudium, bachelorløp, masterløp og 
profesjonsutdanningar har NTNU eit heilskapleg utdanningstilbod, og kan vere med på å legge 
føringar for desse nasjonalt. Ved å leggje vekt på forsking, undervisning og formidling skal NTNU nå 
sitt mål om å vere eit internasjonalt framifrå universitet. 
Det skal ikkje bli tatt skulepengar eller andre gebyr eller avgifter ved NTNU eller andre offentleg 
finansierte universitet og høgskuler i Noreg. Dette gjeld også for internasjonale studentar. Dersom 
NTNU ikkje lengre vil dekke kopinoravgifta for studentane sine bør avtala bli sagt opp. 
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Campus 
Kvar campus skal oppfylle studentar og tilsette sine behov for god dekning av arbeidsrom, lesesalar, 
undervisningsrom og sosiale arenaar. Det er ynskjeleg at NTNU har levande campusar, med stor 
aktivitet både i og utanom normal arbeidstid. 
NTNU Drift har mykje å seie for kva regelverk som til einkvar tid er gjeldande på NTNU sine 
campusar. Studenttinget skal arbeide for auka studentmedverknad i NTNU Drift sine prosessar, for å 
leggje ytterlegare til rette for levande campusar. Studentane ved NTNU skal føle tilhøyrigheit til og 
trivast på campusane sine. Læringsareala skal vere i tråd med målet om innovative 
undervisningsformer 
Studentane må ha stor medverknad i prosessane som leier fram til samlokaliseringa av campusane i 
Trondheim. Samlokaliseringa skal ikkje berre vere ei geografisk samling, men også leggje til rette for 
tverrfaglegheit og utnytting av kompetanse og kunnskap. Både studentar og tilsette skal få ei felles 
tilhøyrigheit til campus på og rundt Gløshaugen. Samlokaliseringsarbeidet må vere ambisiøst med 
omsyn på kor lang tid som skal nyttast. Likevel må dette arbeidet ikkje gå ut over dei ordinære 
aktivitetane ved NTNU, og heller ikkje ut over bygginga av ein felles NTNU-identitet på tvers av tre 
byar. 

 
Studieprogramportefølja 
NTNU må kontinuerleg utvikle studieprogramportefølja si for å kunne tilby eit best mogleg studietilbod. 
Rolla til NTNU er å vere eit nasjonalt og internasjonalt framifrå breiddeuniversitet med overordna fokus 
på tverrfaglegheit, og med ein tydeleg teknisk-naturvitskapleg profil. Dessutan skal universitetet vere 
eit nasjonalt tyngdepunkt innan profesjonsutdanning. Det er viktig at studentane sitt læringsmiljø blir 
tatt omsyn til ved endring, samanslåing og nedlegging av emner eller studieprogram ved NTNU. 
Særleg i samband med fusjonen er det mange omsyn å ta, og ein må ha ei strategisk tilnærming til 
evaluering av studieprogramportefølja. NTNU skal sikre at prosessane følgast opp tilfredsstillande på 
alle nivå, og at studentane er godt involvert i heile arbeidet. Finansiering av studieprogram må dekke 
dei reelle kostnadene ved utdanninga. 
NTNU si studieprogramportefølje må sjåast som delar i eit større bilete, og det er universitetet sitt 
ansvar å sjå til at dei studieprogramma me tilbyr er samfunnsrelevante og heldt høg kvalitet. 
Samstundes har NTNU eit nasjonalt ansvar for å oppretthalde studieprogram som trengst i samfunnet. 
Akademias eigenverdi er ein urokkeleg del av den akademiske fridommen institusjonen har. NTNU 
skal vere ein uavhengig samfunnsaktør og verne om sin plass og sine fag som breiddeuniversitet i 
Noreg. For å nå målet om å bli best mogleg på høgare utdanning, så må fagområda samarbeide på 
tvers av geografiske og organisatoriske grenser. Studenttinget skal ta ei aktiv rolle i arbeidet med 
studieprogramportefølja for å ivareta studentane sine interesser. 

 
Utdanning 
Den primære oppgåva til NTNU er å tilby utdanning av høg kvalitet, og å ruste studentane med 
ferdigheiter som er relevante både for ei vidare karriere innan akademia. Det er viktig at undervisinga 
som blir gitt er av høg fagleg og pedagogisk kvalitet. Forelesarar skal både halde seg oppdatert på 
relevant forsking, og oppfylle krav til pedagogisk kompetanse. Undervisinga ved NTNU skal vere 
oppdatert og forskingsbasert. Studentane skal få innsikt i relevante forskingsbaserte metodar, og lære 
studentane kritisk tenking. Det skal vere lagt til rette for studentaktiv forsking både på kvart fakultet og 
for NTNU sentralt. 
Læringsassistentar er ei stor del av undervisinga på store delar av NTNU, og det er viktig at dei får 
god opplæring gjennom læringsassistentopplæringa (LAOS). Det må arbeidast for å gjere 
læringsassistentar til ein integrert del av kvart emne, og at dei er inkludert i kvalitetssystemet. 
Studenttinget skal arbeide for betre koordinering av emner i kvart studieprogram, slik at 
arbeidsmengda for studentane blir fordelt over heile semesteret. Undervisinga i eit emne bør 
synleggjere korleis det er relevant for arbeids- og næringslivet, og kva moglegheiter som finst for 
vidare forsking. Studentar skal også få informasjon om moglegheitene for å samarbeide med 
næringslivet i samband med skriving av bachelor- og masteroppgåver. 
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Undervisingsmateriell må gjerast tilgjengeleg digitalt, helst ved bruk av video eller andre teknologiar. 
Studenttinget meiner NTNU må leggje til rette for praktisk arbeid som ein del av visjonen om 
innovative læringsformer. Det må vere mogleg å kombinere emner på tvers av studieprogram, og 
oppfordrast til tett samarbeid på tvers av fagområde og fakulteta. 
Det skal vere lagt til rette for vekst i studentmassen, og NTNU må setje i verk tiltak som gjer at 
veksten ikkje går ut over kvaliteten ved undervisinga og studiekvardagen ved NTNU. Informasjon om 
og oppfølging av kvalitetssystemet understrekar viktigheita av kvalitet i utdanninga.  
Vurderingsformene ved NTNU skal gjere det mogleg for studentane å syne kompetansen dei har 
tileigna seg gjennom studiet. Det skal vere samsvar mellom forventa læringsutbytte og vurdering. 
Gjennom studiet skal studentane ha møtt eit breitt spekter av vurderingsformer, og der det er 
føremålsmessig skal øvingar og semesteroppgåver telje med på sluttvurderinga. Studenttinget er for 
eit kontinuerleg læringspress gjennom obligatoriske oppgåver, men slike må samordnast og 
tilretteleggast slik at arbeidsmengda er overkommeleg.  

 
Praksis 
Studenttinget meiner at NTNU har ansvar for å finne bustad for studentar som har praksis utanfor 
institusjonsområdet, dersom studenten må forlate bustadskommunen sin for å ha praksis, eller må 
bruke meir enn ein time med kollektivtransport til praksisstaden. NTNU skal syte for at studenten får 
avklart bustadssituasjonen sin seinast tre veker før starten av praksisperioden. 
Ekstern rettleiar skal ha jobba minimum to år i relevant arbeid, og skal ha fått relevant kursing av 
institusjonen. Ved intern rettleiing skal det vere eit tak på kor mange studentar eller grupper av 
studentar ein rettleiar skal ha. 
Studenttinget meiner studentar med behov for det skal få tilbod om særskilt praksisplass. Vurdering 
ved praksis skal vere lagt til rette for studenten sine behov og rettar. 

 
Læringsmiljø 
Læringsmiljøet er dei samla fysiske, psykososiale og organisatoriske forholda som legg til rette for den 
enkelte sin studiesituasjon. Det er viktig at NTNU heile tida arbeider for å ha eit best mogleg 
læringsmiljø. Studenttinget skal arbeide for at studenta sjølv får påverke dei fysiske og psykiske 
rammene sine. Studenttinget skal delta i å definere eit godt læringsmiljø ved NTNU, mellom anna ved 
å delta og å sette dagsorden i læringsmiljøutvalet. 
I norsk høgare utdanning er fråfall ein kjent problematikk. Studenttinget skal arbeide for at NTNU set 
fråfallsproblematikk høgt på dagsorden, og arbeide for å finne og gjennomføre tiltak som vil auke 
andelen studentar som fullfører utdanninga si. Til dømes skal Studenttinget arbeide for både faglege 
og sosiale forhold som betrar studentane si tilhøyrigheit til studieprogramma, institutta, fakulteta og 
universitetet. 
Studenttinget skal arbeide for at alle studentar skal ha tilgang på eit godt, gratis, lågterskel rettleiings- 
og rådgjevartilbod. NTNU skal tilby slike tenester på både instituttnivå og sentralt nivå til alle studentar 
ved NTNU, også internasjonale studentar. Studenttinget skal arbeide for å gjere desse tenestene meir 
synlege. 

 
Likestilling og inkludering 
NTNU skal heile tida arbeide for å vere eit best mogleg universelt utforma universitet, og Studenttinget 
forpliktar seg til å bidra i dette arbeidet. Ved behov skal studentassistentar få informasjon om korleis 
dei kan forhalde seg til studentar med funksjonsnedsettingar. 
Studenttinget meiner at NTNU skal arbeide for auka likestilling i akademia, og at likestillingsomgrepet 
skal innehalde meir enn kjønnsbalanse. 
Studenttinget meiner det er viktig at NTNU arbeider med marknadsføringa av studietilbodet for å bidra 
til ei jamn kjønnsbalanse i alle studieprogram. Alle skal ha like moglegheiter for å studere ved NTNU. 
Ingen skal oppleve diskriminering eller andre former for personangrep ved NTNU. 
Alle studentar som har behov for det skal oppleve å få god tilrettelegging av både studiekvardagen 
sin, praksisgjennomføring og vurderingssituasjonar. Det er NTNU sitt ansvar å informere om slike 
ordningar, og å finne gode løysingar for tilrettelegging. 
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Internasjonalisering og utveksling 
Studenttinget deler NTNU sin visjon om å bli eit internasjonalt framifrå universitet, og ynskjer auka 
satsing på internasjonalisering. Å vere synleg både nasjonalt og internasjonalt er gunstig for NTNU, og 
er noko me kan oppnå gjennom internasjonale avtaler, og gjennom utveksling av forskarar og 
studentar. 
Studenttinget skal sikre at internasjonale studentar får like rettar og føresetnader for eit godt 
studieopphald som einkvar annan student. Dette inneber mellom anna lik rett på informasjon, 
forelesningar og undervisningsmateriell. Studenttinget skal saman med NTNU arbeide for at 
internasjonale studentar blir betre integrert i studiemiljøet, både fagleg og sosialt. 
NTNU har skrive under på avtalene «Students at risk» og «Scholars at risk», derfor meiner me at 
NTNU må ta inn fleire studentar og akademikarar gjennom desse ordningane. 
Utveksling gir nye perspektiv, ferdigheiter og impulsar. Det fremjer kulturelt mangfald og respekt. 
Derfor har NTNU som mål at minst 40 % av studentane skal på utveksling i løpet av studietida. Det er 
avgjerande at NTNU kan leggje opp fleksible tilbod for dei studentane som ynskjer å ta delar av 
utdanninga si i utlandet, og universitetet har ansvar for brei distribusjon av informasjon om 
utvekslingsprosessane. Det er Internasjonal Seksjon som skal ha ansvaret for formalitetane ved 
utveksling, medan institutt og studieprogram skal stå for gode og fagleg sterke utvekslingsavtaler, 
samt ei god rettleiingsteneste for utveksling. 

 
Bærekraftig utvikling og miljø 
Ein av dei beste måtane NTNU kan nå visjonen om «kunnskap for ei betre verd» er ved å skape og 
formidle kunnskap som fremjer bærekraftig utvikling. Dagens generasjonar skal kunne få dekt sine 
behov utan at det går på bekosting av behova til komande generasjonar. Utdanning ved NTNU må 
integrere faglege perspektiv på bærekraftig utvikling og gi studentane evna til kritisk refleksjon rundt 
temaet. NTNU skal vere eit førebilete i klimaspørsmål ved å etterstrebe miljøvennlig drift av 
universitetet og lågast mogleg klimafotavtrykk i alle aktivitetar. Omsyn til miljøet må vege tungt i alle 
spørsmål der det er relevant. 
Studenttinget meiner det er uetisk dersom dagens samarbeid med petroleumsindustrien og 
rammeverket for forsking legg hindringar for ei bærekraftig omstilling. NTNU skal ta ansvar for at 
Noreg og verdssamfunnet er rusta til å løyse klimautfordringane me står overfor.  

Forsking og formidling 
NTNU har ei viktig rolle som kunnskapsaktør i samfunnet. Det er ikkje nok å skape ny kunnskap 
gjennom forsking, den må også bli formidla slik at den kan gjere nytte. Alle forskingsresultat som er 
finansiert av NTNU eller andre offentlege aktørar skal publiserast etter prinsippet om «Open Access». 
Forelesarar skal oppdatere studentane sine på deira eigne forskingsprosjekt og knytte fagmiljøet si 
forsking tett på undervisninga ved NTNU. Dette bidreg til god studiekvalitet. Oppdragsbasert forsking 
gir meirverdi for NTNU, næringslivet og samfunnet elles, men kan ikkje gå ut over den akademiske 
fridommen og integriteten til forskarsamfunnet. 
Studenttinget skal følge opp arbeidet som blir gjort i Forskingsutvalet ved NTNU. 

 
Synlegheit og samarbeid 
Det er viktig for studentmedverknaden at Studenttinget er ei tydeleg røyst for studentane. Det inneber 
også at Studenttinget må vere synleg og tilgjengeleg for studentane ved NTNU. Alle studentar ved 
NTNU skal trygt og enkelt kunne kontakte Studenttinget. 
Studenttinget skal delta og vere med på å setje dagsorden i alle relevante fora ved NTNU, som 
Utdanningsutvalet, Læringsmiljøutvalet og Dekanmøtet. Studenttinget skal vere synleg og leggje til 
rette for at studentdemokratiet får uttale seg i og påverke alle lokale og regionale prosessar som angår 
studentane ved NTNU. Gjennom samarbeid med andre utdanningsinstitusjonar, organisasjonar og 
næringsliv skal Studenttinget og NTNU ivareta studentane sine interesser. 
Studenttinget skal vere ein stor bidragsytar i arbeidet med nasjonal studentpolitikk i Norsk 
Studentorganisasjon. Studenttinget skal arbeide for sterk NTNU-representasjon i aktuelle råd og utval 
på nasjonalt nivå. 
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Ved å vere aktiv både på institusjonelle, lokale, regionale og nasjonale arenaar skal Studenttinget vere 
med på å utvikle vår eigen organisasjon, og utveksle idear og kompetanse for studentane sitt beste. 
 
 

STi-sak 06/16  Handlingsplan 2016 
 
Studenttingets handlingsplan 
Utdannings- og forskningspolitikk  

 Studenttinget skal jobbe for at NTNUs kvalitetssikringssystem blir fulgt opp i alle ledd 
og formidles til studentene.  

 Studenttinget skal jobbe for smart læring med spesielt fokus på mer utbredt bruk av 
videoressurser og andre digitale verktøy i undervisning. De store fagene bør 
prioriteres.  

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar i bruk alternative undervisnings- og 
vurderingsformer, med særlig fokus på bruk av digitale verktøy.  

 Studenttinget skal jobbe for at det opprettes forskerlinjer ved flere studieprogram på 
NTNU.  

 Studenttinget skal jobbe for at LAOS får sterkere finansiering og større kapasitet.  

 Studenttinget skal jobbe for at alle studentassistenter har et informasjonstilbud for 
hvordan å forholde seg til studenter med funksjonsnedsettelser.  

 Studenttinget skal jobbe for at studenter med funksjonsnedsettelser blir tatt hensyn til 
av øvingskoordinator, og får tilpasset øvingsopplegget.  

 Studenttinget skal jobbe med å innføre studentassistenter på de studieprogrammene som 
ikke har det. 

 Studenttinget skal jobbe for at alle studenter som har behov for det skal oppleve å få 
god tilrettelegging av både studiehverdagen sin, praksisgjennomføring og 
vurderingssituasjoner 

 Studenttinget skal jobbe med å bedre praksistilbudet og rettighetene rundt praksis. 

 Studenttinget skal jobbe for at det opprettes et sentralt studentombud ved NTNU.  
 
NTNU   Læringsmiljø, Likestilling og inkludering  

 Studenttinget skal jobbe for at alle studenter som kommer til og går på NTNU er kjent 
med sine rettigheter. 

 Studenttinget skal jobbe for at veiledningstjenestene på NTNU finansieres sentralt.   

 Studenttinget skal jobbe for at pensumlistene i alle fag blir lansert minst seks uker før 
første forelesning.  

 Studenttinget skal jobbe for at eksamener i obligatoriske emner har minst en hviledag 
mellom seg.  

 Studenttinget skal jobbe for at det innføres nok miljøstasjoner på alle NTNUs 
campus.  

 Studenttinget skal jobbe for at undervisningsarealer tilpasses studentenes behov for 
hjelpemidler.    

 
Internasjonalt  

 Studenttinget anbefaler NTNU å jobbe mot nasjonale myndigheter, slik at NTNU kan 
motta flere studenter gjennom SAIH-initiativene “Students at Risk” og flere 
vitenskapelig ansatte gjennom “Scholars at Risk”.   

mailto:sti@studenttinget.no


 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 

Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 

”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 

Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 

Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

 Studenttinget NTNU skal søke å inkludere internasjonale studenter i studentpolitikken 
gjennom samarbeid med ISU og andre relevante organisasjoner.    

 Studenttinget skal jobbe for faglig og sosial integrering av flyktninger med akademisk 
bakgrunn  
 

 

NTNU og Studentene  

 Studenttinget skal i samarbeid med andre aktører bevisstgjøre NTNUs studenter på 
deres holdning til alkohol, særlig med tanke på fadderuken.  

 Studenttinget skal ha tett kontakt med linjelederforumene på NTNU.  

 Studenttinget må samarbeide tettere med linjeforeninger og andre organisasjoner   

 Studenttinget skal gjennom Nordens beste studieby samarbeidet jobbe for å 
kontinuerlig forbedre studiebyen. 

 
Fusjonsprosessen 

 Studenttinget skal følge opp fusjonsprosessen og sørge for at studenter blir hørt i 
arbeidsgrupper og andre fora. 

 Studenttinget skal sørge for at studentenes interesser ivaretas i arbeidet med faglig 
og administrativ organisering. 

 
Samlokalisering 

 Studenttinget skal jobbe for at fremtidens campus har studenter i fokus 
 
Miljø og bærekraftig utvikling  

 Studenttinget skal jobbe for at alle studenter på NTNU får en grunnleggende 
kunnskap om bærekraftig utvikling i løpet av studiet, i tråd med NTNUs 
miljøambisjon.  

 Studenttinget skal jobbe for å redusere NTNUs klimafotavtrykk. Studenttinget skal 
jobbe for at hensynet til miljø og bærekraft vektlegges og vurderes under 
opprettelsen/nedleggelsen av studieprogram, emner, samarbeid med næringsliv og 
forskningsprosjekter. 

 
 
 

STi-sak 07/16  Informasjonsplan 2016 
 

Vedtak 

Studenttingets informasjonsplan 2016 
Informasjonsplanen bygger på Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017. 
Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet Studenttinget skal 
gjøre i 2016, de faste arrangementene og ansvarsfordelingen mellom ledelsen og Studenttinget. 
 
Ansvarsfordeling  
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Leder 
Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale seg til media om 
Studenttingets mening i saker. Leder har også ansvaret for offentlig representasjon. Leder har 
overordnet ansvar for utsendelse av pressemeldinger. 
 
Nestleder 
Nestleder har et særlig ansvar for interne relasjoner og organer. Nestleder skal bidra til god 
kommunikasjon med NTNUs linjeforeninger og andre relevante interne organer.  

Informasjonsanvsvarlig 
Informasjonsansvarlig har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med vekt på nettsidene, 
sosiale medier og infoskjermene. Informasjonsansvarlig er redaktør for disse plattformene. 
Informasjonsansvarlig har også ansvar for gjennomføringen av valgene og de store årlige 
arrangementene. Informasjonsansvarlig har i samarbeid med leder ansvar for å skape en god relasjon 
til eksterne medieaktører og bidra i utformingen av pressemeldinger.  

 
Studentdemokratisk ansvarlig 

Studentdemokratisk ansvarlig har overordnet ansvar for kursing og opplæring av tillitsvalgte. Den har 
også hovedansvar for å sikre god kommunikasjon med studentrådene og Sti-representantene.  

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig 
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig har ansvar for den faglige kontakten med studentdemokrati 
utenfor Trondheim.  Fag- og forskningspolitisk ansvarlig skal særlig bidra til å gjøre Studenttingets 
politikk forståelig og allment tilgjengelig. 

Stedlig leder Gjøvik og stedlig leder Ålesund 
Stedlige ledere har ansvar for å følge opp informasjonsarbeidet lokalt i dialog med 
informasjonsansvarlig og andre medlemmer av ledelsen. Stedlig ledelse skal bidra til at studentene 
ved campus utenfor Trondheim blir godt kjent med Studenttinget som tillitsvalgtorgan.  

Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 
Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt ansvarsområde. 
Medlemmene skal også bidra i profileringsarbeidet. Internasjonalt ansvarlig har ansvaret for 
informasjonsarbeidet rettet mot internasjonale studenter i sosiale medier. 

Studenttingsrepresentantene 
Alle studenttingsrepresentanter skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og kan bruke media fritt. 
Ledelsen, arbeidsutvalget og styrerepresentantene skal bistå representantene med dette arbeidet. 
Studenttingsrepresentantene skal også delta i profileringsarbeidet som beskrevet videre i dette 
dokumentet. Alle Studenttingsrepresentanter har et ansvar for selv å profilere seg som tillitsvalgt for 
medstudenter på eget fakultet. 

Styrerepresentantene 
Styrerepresentantene skal i sitt konsulentarbeid for Studenttinget bistå der det trengs. Spesielt i 
forbindelse med stands, kaffeaksjoner og samarbeidet med studentrådene og andre tillitsvalgte. 

 

 

Prosjekter 

Dette kapittelet omhandler prosjekter Studenttinget skal gjennomføre i 2016 som ikke er av 
kontinuerlig art. Prosjektene skal ha som hensikt å heve den generelle kvaliteten på 
profileringsarbeidet og oppfylle mål i informasjonstrategien 2013-2017 
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Nettsidene 
Nettsidene skal i tråd med informasjonstrategien ha et innbydende grafisk design. Strategien sier også 
at nettsiden er Studenttingets primære informasjonskanal rettet mot både studenter, interne og 
eksterne samarbeidspartnere 

 Nettsidene skal grafisk oppdateres slik at de oppnår et tidsriktig ov oversiktlig design 
som er innbydende og gjør at Studenttinget fremstår som en profesjonell 
organisasjon. 

 Det skal opparbeides kompetanse på drift av nettsidene for å sikre kontiunitet i 
arbeidet. 

 Grafisk oppdatering av nettsidene skal ivareta krav til universell utforming.  

Enhetlig profil 
Informasjonsstrategien sier at Studenttinget NTNU skal ha en profilhåndbok og en enhetlig profil. 
Dette for å sikre at Studenttinget fremstår som en seriøs aktør som er gjenkjennbar og synlig. 

 Presentasjoner holdt av tillitsvalgte skal gjøres på felles mal tilgjengelig for alle. 

 Alt materiale som distribueres eksternt skal så langt det er mulig være i tråd med 
profilhåndboka og inneholde Studenttingets logo. 

Kontinuerlig arbeid 
Det kontinuerlige arbeidet er delt inn i fire deler etter hvem arbeidet er rettet mot.  

Studentene  
Studenttinget skal informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale skal henvise dit. Nettsider, 
sosiale medier og infoskjermer skal fremstå som ryddige, strukturerte og oppdaterte. 
Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig.  

 Sosiale medier og infoskjermer skal brukes til å ta opp aktuelle saker og informere om valg 

 Studenttinget skal fortsette arbeide for bedre synlighet blant studentene gjennom stands, 

kaffeaksjoner og et åpent kontor, også utenfor de tunge profileringsperiodene.  

 Studenttinget med ledelsen i spissen skal bruke eksamensperiodene til profilering. 

 Nettsiden skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte med sakaspapir og referat/Sti-

wiki. 

 Infoskjermer skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med møtetidspunkt, møtested og 

aktuelle saker. 

 Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles, samt en oversikt over hvem 

som sitter i ulike verv. Denne skal oppdateres fortløpende.  

 Studenttinget skal gjennom kontakt med linjeforeninger og andre relevante organisasjoner arbeide 
for å spre informasjon til studentene. 

Studentdemokratiet  
Alle tillitsvalgte skal ha kunnskap om sitt eget verv, og om hvilke personer de kan kontakte. 
Informasjon fra Studenttinget skal spres nedover i tillitsvalgtapparatet ved NTNU ved hjelp av 
studentrådene.  

 Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene og 

Velferdstinget. 

 Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv hvor Studenttinget eller 

arbeidsutvalget velger, oppnevner eller innstiller.  

 Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal skrive en erfaringsrapport fra 

perioden man sitter i vervet. 
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 Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal, med jevne mellomrom og 

innen rimelighetens grenser, oppdatere Studenttinget om hva som har blir jobbet med 

den siste tiden, muntlig på studenttingsmøte eller skriftlig.  

 Alle nyvalgte tillitsvalgte oppnevnt av Studenttinget skal få informasjon om sitt verv 

rett etter valget.  

Samarbeid med beslutningstakere 
Studenttinget skal gjennom samarbeid med lokale politikere og sitt medlemskap i Norsk 
studentorganisasjon være med å sette utdanning på dagsorden. 

 Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere på 

utdanningspolitikk.  

 Studenttinget skal koordinere arbeidet med nasjonal og lokal politisk påvirkning med 

NSO, Velferdstinget og andre relevante aktører. 

Informasjon for internasjonale studenter 
Det er viktig for Studenttinget å ha god kontakt med internasjonale studenter.  

 Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon med tanke på spredning av 

informasjon om studentdemokratiet.  

 Informasjon som er relevant for internasjonale studenter skal være parallellspråklig, 

altså tilgjengelig på både norsk og engelsk.  

Faste arrangementer 

Valg til Velferdstinget 
Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i mars. Arbeidet med dette valget er regulert i 
samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre eierorganene.  

Studenttingsvalget 
Informasjonsansvarlig er leder av valgstyret og oppnevner et valgstyre i samråd med Arbeidsutvalget 
og i henhold til valgreglementet. 

 Studenttingsvalget skal promoteres med video, plakater, valgavis, flyers og annet 

valgmateriell, samt bruk av forelesninger. 

 Studenttinget skal oppfordre studentrådene til å bistå med å finne kandidater til 

valgene. 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal tilstrebe å skaffe minst en kandidat til 

Studenttinget. 

 Det skal utarbeides et kampanjeplan som vedtas av valgstyret og legges frem for 

arbeidsutvalget som orienteringsak innen 1. mai 

 Informasjonsansvarlig har hovedansvaret for innkjøp av materiell til valget.  

Immatrikulering 
Under immatrikuleringen skal Studenttinget være synlige på stand i alle tre byer sammen med 
Velferdstinget og studentrådene og stedlige studentdemokratier. Til immatrikuleringen må det finnes 
profileringsmateriale og informasjonsmateriale om studentdemokratiet. Studenttinget skal også ha 
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informasjon spesielt rettet mot fadderne i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det skal også utarbeides 
informasjon rettet mot internasjonale studenter. 

 Studenttinget skal samarbeide med studentfrivilligheten og tillitsvalgtsystemet om 

informasjon til de nye studentene på forskjellige campus i alle byer. 

 Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der studenttinget.no 

profileres. 

 Studenttinget skal ha informasjon på trykk i relevante fadderbrosjyrer eller andre 

hefter/bøker. 

 Studenttinget skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for internasjonale 

studenter. 

 Studenttinget skal delta med en post på rebusløpet til fadderuka QUAK! 

 Studenttinget skal besøke alle nye studenteri forelesninger i løpet av de første tre 

ukene med informasjon om studenttinget og studentdemokratiet. 

Endringer i informasjonsplanen 
Hvis Studenttingets ledelse ikke finner at det er økonomisk og/eller tidsmessig forsvarlig å 
gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal Studenttinget informeres om dette.  

 
 

STi-sak 08/16  Opplesingsstøtte på eksamen 
 
 

Vedtak: 

Studenttinget NTNU meiner 

 NTNU må syte for god tilrettelegging for alle studentar med behov for det. 

 Ved eksamenar der LingDys ikkje er eigna, skal kandidaten få eit anna tilbod 
som gir god navigasjon i lyd og tekst, samt sikrar korrekt opplesing. Eit slikt 
tilbod er Microsoft PowerPoint sitt opptaksverktøy, og det bør vere NTNU sitt 
føretrekte tilbod for slik tilrettelegging fram til betre løysingar er på plass. 

 NTNU skal vere eit førebilete innan tilretteleggingstenester og skal jobbe for å 
finne og utvikle nye metodar for tilrettelegging under eksamen. 

 
 

Studenttingsmøte 03/16 3.mars  
 

STi-sak 09/16  Valg av faste delegater til landsmøte i NSO 
 
Vedtak: 

Følgende er valgt inn som delegater til NSO sitt Landsmøte fra NTNU: 
Fredrik Oterhals 
Stine Nordø 
Anne Helene Bakke 
Eivind Rindal 
Amanda Martine Hamnvik Giske 

mailto:sti@studenttinget.no


 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 

Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 

”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 

Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 

Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

Magnus Kvikne Skarpnes 
Siri Arnesen 
Charlotte Solveig Engeseth Teigen 
Martin Koen Hongset 
Tord Standnes 
Bente Bækkelien 
Thomas Kallevik 
Anders Martinsen 
Thomas Hesselberg 
Tonje Wei Fiskvik 
Ane Vorhaug 
Kim Allgot 
Stein Olav Romslo 
Ingvild Marie Sørlie 
Ole-Jacob Oosterhof 
Kaja Holmesland 
Morten Djupdal 
Dennis Bogen 
Marie Honerød 
Tommy Brodersen 
Pål Øien 
Benjamin Gjermstad 
Magnus Bjerke 
Chrisoffer Nesse 
Øystein Haug 
Petter Stai 
Julie Melhus 
Maiken Størkersen 
Lars Bjørnar Vist 
Thomas Krogstad 
Johannes Lorentzen 
 
 
 
 

STi-sak 12/16  Kjønnsnøytrale toaletter  
 
Vedtak: 

- I alle bygg NTNU disponerer hvor det er studenter og/eller ansatte jevnlig bør 
det være ikke kjønnsdelte toaletter.  

- Der toaletter kun utgjør et enkeltoalett på et rom skal disse omgjøres til 
toaletter, med kjønnsnøytral merking 

- Ved ny bygg bør det legges opp til at minimum halvparten av toalettene skal 
være unisex. 
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STi-sak 09/16  Valg av varadelegater til landsmøte i NSO  

 
Vedtak: 

«Varalista til Studenttinget NTNU ble som følgende: 

1.Åstrid Østigård 

2.Bendik Deraas 

3.Jarle Møller 

4.Phillip LJackson 

5.Ellen Helstad 

6.Jone Trovåg 
7.Birgit Isungset 
 
Arbeidsutvalget har fullmakt til å supplere varalisten.» 
 

STi-sak 10/16  Fadderutvalgets budsjett for 2016 
 

Ny 
konto Navn Budsjett 2016 

 INNTEKTER  
10 Overføringer/Inntekter  

 Tilskudd fra NTNU 160 000,00 

 Tilskudd fra NTNU - lønn 74 000,00 

 Sponsorpenger 55 000,00 

 Salg av Fadderbarnbånd 200 000,00 

 Overskudd forrige år 76 000,00 

 Cover 0,00 

 Bruk av EK 0,00 

 Fond 85 000,00 

 SUM INNTEKTER 565 000,00 

   

   

 UTGIFTER  
20 Lønn  

 Honorar 74 000,00 

  74 000,00 

   

30 Kontordrift  

 Drift av webside 120,00 

  120,00 
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40 Fadderutgifter  

 Tilskudd til linjeforeninger 250 000,00 

   

  250 000,00 

   

 Styret  7 500,00 

 Fadder t-skjorter 0,00 

 

Fadderarmbånd og 
fadderbarnarmbånd 13 000,00 

   

  20 500,00 

50 Fadderuka  

 Diverse arrangementer 100 000,00 

 Dragvollympics 20 000,00 

 Stand up 70 000,00 

  190 000,00 

   

   

 Leie av bankterminal/izettle 2 000,00 

 Drivstoff/ parkering 1 000,00 

  0,00 

  3 000,00 

   

   

70 Diverse   

 Kosthold 10 000,00 

   

  10 000,00 

80 Finansinntekter-/kostnader og gebyrer 

  0,00 

   

   

  547 620,00 
 
 

STi-sak 11/16  Campuspolitisk plattform 
 
Vedtak: 
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Campuspolitisk plattform 
Vedtatt av Studenttinget NTNU samlet til møte i Trondheim 3. mars 2016 

Denne plattformen beskriver studentene ved NTNU sin krav for campusutvikling. 

Universitetsbyene 
Studenttinget mener at NTNU skal ha en strategi for campusutvikling som fremmer 
byintegrering. Dette innebærer en sterkere sammenheng mellom by og campus. 
Studenter, forskere, bedrifter og byens befolkning skal bo, jobbe og leve tett på 
hverandre.  
Det skal ikke være et mål å fylle opp alle nybygg med kun det som tilhører 
universitetet, men legges til rette for at næringsliv, tjenesteleverandører og 
møteplasser kan etablere seg i tilknytning til campus. Spesielt er oppstarts- og 
samarbeidsbedrifter aktører som bør inviteres inn i større grad. Slike tiltak er 
grunnleggende for målet om å skape et levende campus. 
NTNU skal være synlig i bybildet og en tydelig samfunnsaktør. Campus skal i sin 
utforming fremme formidling av kunnskap og forskning, spesielt mot unge. 
Universitetet må invitere byens befolkning inn i sin virksomhet gjennom åpne og 
sentralt plasserte arealer.  
Et godt samarbeid mellom universitetet, vertskommunene og samskipnaden er 
avgjørende for et levende, døgnåpent og velfungerende campus. Det må legges til 
rette for rask og behagelig reise til og fra campus store tider av døgnet. Studenttinget 
forventer at man strekker seg langt for å forbedre kollektivtilbudet i universitetsbyene 
og gjøre dette rimelig for studenter.  
 
NTNU og Studentsamskipnaden (Sit) har gjennom samarbeidet Nordens Beste 
Studieby forpliktet seg til å gi alle studenter et trygt og rimelig botilbud. Areal til nye 
studentboliger skal derfor være en viktig del av campusutviklingen. Disse bør i størst 
mulig grad bygges sammen med resten av campus slik at studenter kan leve og bo 
tett på universitetet.  

 
En variert hverdag 
Framtidens NTNU skal ligge i verdenstoppen på variert undervisning som aktiviserer 
studentene, dette må gjenspeiles i utviklingen av NTNU sine campus.  
Studenttinget NTNU ønsker at en satsning på internasjonalisering skal gjenspeiles i 
NTNU sine arealer. Dette innebærer hensyn til mangfoldet i studentmassen med 
fokus på integrering og synlighet. 
Studenttinget har en nullvisjon for bygging av nye auditorier og forventer at det ikke 
bygges ett eneste nytt tradisjonelt auditorium. Universitetet må heller bygge 
undervisningsrom hvor flere typer undervisning kan finne sted. Dette vil legge til rette 
for mer samarbeidslæring og mer aktiv undervisning. 
Universell utforming skal være et gjennomgående prinsipp på alle NTNU sine 
campus. Det skal tenkes universell utforming i alle trinn i planleggings- og 
byggeprosesser. Det betyr for eksempel at hovedadkomsten til ulike arealer skal 
være tilgjengelig for alle. Alle undervisningsrom skal ha utstyr som tilrettelegger for 
alle funksjonsnedsettelser.  
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Hverdagen for studenter følger ikke normal arbeidstid 8-16, men er sammensatt og 
variert. Studenttinget krever derfor at NTNU sine studenter har adgang til alle 
campus og nødvendige rom hele døgnet. En begrensning av studentenes frihet vil 
være en uakseptabel innskrenkning av den kreativiteten og tankekraften et moderne 
samfunn trenger. Hovedregelen på universitetet skal være åpenhet og fri tilgang. 

 
Studentfrivillighet og velferd 
NTNU har forpliktet seg gjennom samarbeidet Nordens beste studieby til å legge til 
rette for en enda sterkere frivillighetskultur. Studentfrivilligheten er sentral i 
studenthverdagen på NTNU. Areal til frivilligheten skal fra dag en være en prioritet på 
linje med areal til undervisning og forskning i planleggingen av nybygg. En levende 
studentfrivillighet er ingen selvfølge, men er noe universitetet og dets vertsbyer nyter 
godt av. Slikt engasjement skal være synlig i og utenfor arbeidstid, på hele campus.  
Linjeforeningene på NTNU gjør et viktig arbeid i å skape sosiale og faglige areaner 
og gir studentene tilhørighet til sitt fagfelt. For å drive dette arbeidet er foreningene 
helt avhengige av egne lokaler. Dette er universitets ansvar. Frivilligheten må 
involveres i å beskrive sine behov tidlig i prosessene. 
Studenthelsen må stå sentralt på NTNU sine campus. Studenttinget mener NTNU 
skal utnytte fremtidige utbygginger til å investere i egne studenthus. Disse skal samle 
studenthelsetjenester som leger, tannleger, psykologer og helsesøstre lett tilgjengelig 
på campus.  

 
Et grønt Campus 
Studenttinget forventer at NTNU lever opp til sitt motto “Kunnskap for en bedre 
verden” og sitt satsningsområde på bærekraft i campusutviklingen. Nullutslippsbygg, 
som er energieffektive og produserer like mye energi som de forbruker er et godt 
bidrag i arbeidet med å redusere universitetets klimafotavtrykk. NTNU må ta sitt 
ansvar for miljøet på alvor og satse på å bygge og drive grønt og bærekraftig.  
Et grønt campus er et levende campus. Nybygg og fortetting skal ikke gjøres på en 
måte som ødelegger grønne lunger og fritidsområder i universitetsbyen. Både 
studentene og byens befolkning nyter godt av disse områdene som også er sosiale 
arenaer. NTNU må bygge på en måte som gjør det enklere og mer attraktivt å bruke 
uteområder i hverdagen. Dette innebærer at fellesarealer og møteplasser ikke 
gjemmes unna, men bygges åpne og lett tilgjengelige. 

 
STi-sak 13/16  Organisering av studentdemokratiet - 
diskusjonssak 
 
Saken ble diskutert, og det kom en del innspill til AU 
 
 
 
Studenttingsmøte 04/16 7.april 
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STi-sak 14/16  Valg av faste representanter til Velferdstinget 

 
Vedtak: 

Følgende velges inn som faste representanter i Velferdstinget: 
Erik Orten 
Nicholas Christiansen 
Linn Braaten 
Thomas Krogstad 
Johannes Lorentzen  
Elle Cerullo 
Eileen Bjørnnes 
Sebastian Mevatne 
Ellen Inga M. Sara  
Hannah Gabor 
Erlend Børseth 
Nora Hagesæther 
 
STi-sak 15/16  Oppnevning av studentrepresentant til LMU 
 
Vedtak:  
Følgende er valgt som studentrepresentant til LMU: 
Niruja Sivakumar 
 
Lars Føleide ble valgt til personlig vara ved akklamasjon.  
 
 
STi-sak 16/16  Oppnevning av studentrepresentant til Den Sentrale 
Klagenemd 
 
Vedtak:  
Følgende er valgt som studentrepresentant til Den Sentrale Klagenemd: 
Øystein Haug 
 
 
STi-sak 14/16 Valg av vararepresentanter til Velferdstinget 
 
Vedtak:  
Varalista til Velferdstinget ble som følgende:  

1. Kristian Svartås 

2. Ola Bolstad  

3. Oleiv Mæhle Grimsrud 

4. Lars Føleide 
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Arbeidsutvalget har fullmakt til å supplere varalisten. 
 
 
 
STi-sak 16/16  Valg av personlig vara for studentrepresentant til Den 
Sentrale Klagenemd:  
 
Vedtak: 

Følgende er valgt som personlig vara for studentrepresentant til Den Sentrale 
Klagenemd: 
Tale K. S. Reiersen 
 
STi-sak13/16 Diskusjonssak – organisering av studentdemokratiet 
 

Saken ble diskutert, og det kom en del innspill til AU.  
 

 

Studenttingsmøte 05/16 4.mai 
 
STi-sak 19/16  Oppnevning av representant til FUS 
 
Vedtak: 
Henrik Løfaldli innstilles som studentrepresentant i FUS ved akklamasjon. 
 
 
STi-sak 20/16 Oppnevning av representant til FUL 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget får fullmakt til å oppnevne studentrepresentant i FUL. 
 
 
STi-sak 17/16  Oppnevning til utdanningsutvalget 
 
Vedtak 
Maria Honerød velges til utdanningsutvalget. 
 
 
Vedtak 
Lars Bjørnar Vist velges til vara ved akklamasjon. 
 
 
STi-sak 18/16  Oppnevning av vara til den sentrale klagenemd 
 
Vedtak: 

mailto:sti@studenttinget.no


 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 

Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 

”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 

Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 

Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

Arbeidsutvalget får fullmakt til å oppnevne en vararepresentant til den sentrale 
klagenemd. 
 
 
STi-sak 23/16 NTNU har ansvar for studentsosiale arealer 
 
 
Vedtak: 

Studenttinget mener at NTNU må ta ansvar for å bevare og erstatte de 
studentsosiale arealene på Rotvoll og Kalvskinnet ved flytting til nye arealer tilknyttet 
det nye teknologibygget som åpnes 01.01.2017 og det nye lærerbygget som åpnes 
01.01.2018 på campus Kalvskinnet. 
 
NTNU må sammen med Sit sikre at kjellerne på Moholt åpnes og kan holdes åpne 
frem til nye arealer kan etableres i forbindelse med NTNUs campusplaner. 
 
 
STi-sak 21/16 Reglementsendringer 
 
Vedtak: 

Reglement for Studenttinget godkjennes med de endringer som kommer frem under 
møtet. 
 
 
STi-sak 22/16 Mulig avtale mellom Studenttinget og Schibsted 
 
Vedtak: 
Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget fullmakt til å forhandle fram en avtale med 
Schibsted, som gjør at studentene ved NTNU får gratis tilgang til Schibsted sine 
nettaviser på campus. 
Studenttinget skal informeres om avtalen så snart den er signert. 
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