
 
 
 

21.02.2019  
 

MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 02/19 

 
Dato: 31.01.2019- Møtetid: 18:15-22.50 Møtested: KA-TBA201, Campus Kalvskinnet 

 
 

Til: Arbeidsutvalget 

 Representanter med vara 

 Faste observatører 

 

Kopi til: Styret NTNU 

 Administrasjonen NTNU 

 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 

 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

 Norsk Studentorganisasjon 

 Studentmedia 

 

Referent: Kine Sørli 

 
Ordstyrer: Magnus Johannesen  
 

Tellekorps: Kristian H. Sjøli, Martine Lysebo og Siri Arnesen 
 

 

Til stede: 

 William Bertin Skoglund Gjøvik 

 Svein-Erik S. Olsen(vara) Gjøvik 

 Tor-Einar Siebke  Trondheim 

 Maria Beck   Trondheim 

 Nora I. Hagesæther  Trondheim 

 Anders Teigmoen  Trondheim 

 Lars Bjørnar Vist  Trondheim 

 Nina Salvesen   Trondheim 

 Ingrid Folstad   Trondheim 

 Oskar Dale   Trondheim 
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 Inés Blomvågnes  Trondheim 

 Ingeborg P. Reigstad  Trondheim 

 Idun Bækken   Trondheim 

 Frederick Nilsen  Trondheim 

 Magnus H. Handegard Trondheim 

 Leif Bjarne Hammer  Trondheim 

 Jostein Gjesdal   Trondheim 

 Tobias Røed   Trondheim 

 Usman Mahmood  Ålesund 

 Marcus Ilstad   Ålesund 

 

Forfall: 

 Talal Mohammad  Trondheim 

 Kamilla Heggelund  Gjøvik 

 Sofia Godø   Trondheim 

 Erik S. Finnes   Trondheim 

 Live Agnethe Haugen  Trondheim 

  

Tilstede på bakbenken: 

 Rune Rosland   AU 

 Håkon Heintz   AU 

 Åste Hagerup   AU 

 Jim André Gjerde  AU 

 Annbjørg P. Stø  AU 

 Cecilie B. Raustein  AU 

 Astrid Østigård   KK 

 Victor Okpe   KK 

 Kristian H. Sjøli   Student 

 Per Kristian Røkkum  FTV  

 Stine Johansen   VT 

 Stig-Martin Liavåg  Student 

 Siri Arnesen   Styrerepresentant 

 Ragnhild D. Karlsen  VT 

 Martine Lysebo   VT 

 Jørgen Sunnvoll  VT 

 Sindre T. Nordal  FUI 

 Thomas K. Eriksen  Student 

 Torkil Seljestoken  Student 

  

   

Magnus Johannesen ble godkjent som møteleder og Kine Sørli ble valgt som 
referent. Tellekorps ble Kristian H. Sjøli, Martine Lysebo og Siri Arnesen 
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.  
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STi-sak 03/19 Supplering av studentrepresentant til FUL 

(17.30) Antall stemmeberettigede: 20 

 

Kine Sørli innleder saken. 

 

Ingen kandidater melder seg. 

Forslag 

Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere med en studentrepresentant med 

funksjonstid fram 30.06.19. 

 

Forslaget vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere med en studentrepresentant med 

funksjonstid fram 30.06.19. 

 

STi-sak 04/19 Valg av kontrollkomité for Studenttinget 

(17.35) Antall stemmeberettigede: 20 

Rune Rosland innleder saken. 

 

Følgende kandidat stiller til leder: 

Astrid Ødegård 

 

Votering 

Astrid Ødegård blir valgt ved akklamasjon. 

 

Følgende kandidater stiller til kontrollkomiteen: 

Victor Okpe 

Eivind Rindal 
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Votering: 

Victor Okpe og Eivind Rindal 

 

Vedtak 

Astrid Ødegård velges til leder, Victor Okpe og Eivind Rindal velges som medlemmer 

av kontrollkomiteen det påfølgende året. 

 

Det foreslås å flytte opp Sti-sak 06/19 da møtet ligger foran dagsorden. Forslaget 

godkjennes enstemmig. 

 

STi-sak 06/19 Forsøksordning med sammenslåing av UU og LMU 

 

 (17.45) Antall stemmeberettigede: 20 

 

Åste S. Hagerup og Annbjørg P. Stø innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Saken diskuteres. 

 

Vedtak 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

 

 

STi-sak 07/19 Valg av delegater til NSOs landsmøte 

(18.25) Antall stemmeberettigede: 20 

 

Siri Arnesen innleder saken. 

 

Følgende kandidater stiller: 

Ida J. Ingebrigtsen 

Jim A. Gjerde 

Nora I. Hagesæther 

Cecilie B. Raustein 

Anita Vadset 
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Håkon Heintz 

Julie Heiberg 

Kamilla Heggelund 

Lars Føleide 

Stig-Martin Liavåg 

Morten Grønbech 

Ragnhild K. Dalslåen 

Siri Arnesen 

Stine Johannessen 

Åste Solheim Hagerup 

Annbjørg P. Stø 

Svein-Erik S. Olsen 

Martine Lysebo 

Per Kristian Røkkum 

Ine Fjær 

Torkil Seljestokken 

Karoline Abildsnes 

Magnus Bjerke 

William B. Skoglund 

Eirik Søreide Hansen 

Thomas Krogstad Eriksen 

 

Det stilles spørsmål til kandidatene. 

Votering: 

Følgende ble valgt til fast delegat: 

Ida J. Ingebrigtsen, Jim A. Gjerde, Nora I. Hagesæther, Cecilie B. Raustein, Anita 

Vadset, Håkon Heintz, Julie Heiberg, Kamilla Heggelund, Stig-Martin Liavåg, Morten 

Grønbech, Ragnhild K. Dalslåen, Siri Arnesen, Stine Johannessen, Åste Solheim 

Hagerup, Annbjørg P. Stø, Svein-Erik S. Olsen, Martine Lysebo, Magnus Bjerke, Per 

Kristian Røkkum, Ine Fjær, Torkil Seljestokken, Karoline Abildsnes, William B. 

Skoglund, Eirik Søreide Hansen, Thomas Krogstad Eriksen 

 

Vedtak 

Følgende ble valgt til fast delegat til NSOs landsmøte 2019: 

Ida J. Ingebrigtsen, Jim A. Gjerde, Nora I. Hagesæther, Cecilie B. Raustein, Anita 

Vadset, Håkon Heintz, Julie Heiberg, Kamilla Heggelund, Stig-Martin Liavåg, Morten 

Grønbech, Ragnhild K. Dalslåen, Siri Arnesen, Stine Johannessen, Åste Solheim 

Hagerup, Annbjørg P. Stø, Svein-Erik S. Olsen, Martine Lysebo, Magnus Bjerke, Per 

Kristian Røkkum, Ine Fjær, Torkil Seljestokken, Karoline Abildsnes, William B. 

Skoglund, Eirik Søreide Hansen, Thomas Krogstad Eriksen 

 

(Pause 19.40) 
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STi-sak 07/19 Valg av varadelegater til NSOs landsmøte 

(20.00) Antall stemmeberettigede: 20 

 

Ordstyrer innleder saken. 

 

Følgende kandidater stiller til vara: 

Thiren Sriskantharajah 

Marcus Ilstad 

Lars Føleide 

Jostein Gjesdal 

Tobias Røed 

Lars Bjørnar Vist 

 

Votering 

1.vara Lars Bjørnar Vist 

2. vara Tobias Røed 

3.vara Jostein Gjesdal 

4. vara Marcus Ilstad 

5. vara Lars Føleide 

6. vara Thiren Sriskantharajah 

 

Forslag 

AU ber om fullmakt til å supplere varalista. 

 

Forslaget vedtas enstemmig. 

 

Vedtak 

Følgende ble valgt som vara: 

1.vara Lars Bjørnar Vist 

2. vara Tobias Røed 

3.vara Jostein Gjesdal 

4. vara Marcus Ilstad 

5. vara Lars Føleide 

6. vara Thiren Sriskantharajah 

AU får fullmakt til å supplere varalista til LM NSO. 

 

STi-sak 05/19 Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2019 

(20.25) Antall stemmeberettigede: 20 

 

Cecilie B. Raustein innleder saken. 
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Åste Hagerup og Annbjørg P. Stø forklarer dissensen. 

 

Saken diskuteres. 

 

Forslag 1 

Tillegg fra Arbeidsutvalget: AU ber om redaksjonell fullmakt 

 

 

Forslag 2 

Dissens linje 23: Endre «kvalitetssikringssystemet» til «referansegruppesystemet» 

 

Forslag 3 

Endring fra Svein-Erik, linje 23: «Jobbe for at kvalitetssikring på emne og 

studieprogramnivå ved NTNU forbedres og følges opp i langt større grad enn 

tidligere.» 

 

Forslag 4 

Endring fra Magnus, linje 25: Endre «jobbe for» til «kreve». 

 

Forslag 5 

Strykning fra Oskar, linje 25: Stryke «kontinuerlig». 

 

Forslag 6 

Tillegg fra Lars Bjørnar, linje 31: «Jobbe for å gjennomføre en undersøkelse for 

studenter som er i praksis for å kartlegge kvaliteten på NTNUs praksisordninger». 

 

Forslag 7 

Endring fra Svein-Erik, linje 42: utvikle tiltaksforslag som skal forebygge frafall og 
bedre den psykososiale helsen til studentene ved NTNU. 
 

Forslag 8  

Tillegg fra Nora, nytt punkt linje 43: «Samarbeide med relevante organisasjoner om å 

følge opp og arbeide med resultatene fra studentenes helse- og 

trivselsundersøkelsen 2018» 

 

Forslag 9 
Endring fra Svein-Erik linje 44: Kreve at det utformes mer tilrettelagte tilbud for 
studenter med nedsatt funksjonsevne.  
 

Forslag 10 - trekkes fra forslagsholder 

Endring fra Svein-Erik, linje 46: Kreve at det legges til rette for faglig og sosial 
aktivitet som bidrar til et aktivt læringsmiljø. 
 

Forslag 11 
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Endring fra Nina, linje 50: Fra «sosial ubalanse» til «kjønnsbalansen» 

 

Forslag 12 

Endring fra Nora, linje 52: «Sette fokus på mobbing i akademia og hvordan studenter 

og ansatte kan jobbe for et inkluderende studiemiljø uten mobbing og trakassering.» 

 

Forslag 13 

Endring fra Idun, linje 65: «Jobbe med å forbedre informasjon og forenkle prosessen 

for studenter som ønsker å dra på utveksling. 

 

Forslag 14 

Endring fra William, linje 65: «Jobbe med å forbedre informasjoner om utveksling for 

alle studenter.» 

 

 
Forslag 15 
Endring fra Svein-Erik linje 65: Bidra til at NTNU forbedrer informasjonen om 
utveksling for studenter. 
 

 

Forslag 16 

Endring fra Leif Bjarne, linje 67: «Fremme og styrke retten til akademisk frihet på 

nasjonalt og internasjonal nivå, i samarbeid med relevante aktører.» 

 

Forslag 17 
Endring fra Svein-Erik, linje 69: Lage en strategi for faglige og sosiale tiltak som skal 
styrke båndet mellom nasjonale og internasjonale studenter.  
 
 

Forslag 18 

Tillegg fra Tobias, linje 74: «Jobbe for et tettere samarbeid mellom NTNU og andre 

universiteter i Europa og verden.» 

 

Forslag 19 

Tillegg fra Nora, linje 74: «Jobbe for å minske barrierer for studenter med 

tilretteleggingsbehov som ønsker å reise på utveksling.» 

 

Forslag 20 

Tillegg fra Nora, linje 87: «Sikre at studenter med tilhørighet til campus som skal 

bygges om eller flyttes har et godt fysisk læringsmiljø gjennom hele prosessen.» 

 

Forslag 21 

Tillegg fra Frederick, linje 91: Jobbe for at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt under 

campusutvikling. 

 

Forslag 22 
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Strykning fra Lars Bjørnar, linje 92-93: Stryke «..og at disse organisasjonene har de 

arealene de trenger.» 

 

Forslag 23 

Endring fra Oskar, linje 98: Erstatte «over lenger tid… døgnåpen campus» med «hele 

døgnet» 

 

Forslag 24 

Tillegg fra Svein-Erik, linje 97: Jobbe for at det legges til rette for et levende campus i 

alle studiebyer og tilbud som gjør det mulig for studentene å oppholde seg på 

campus over lenger tid, med spesielt fokus på døgnåpne campus. 

 

Forslag 25 

Tillegg fra Nora, linje 118: «Evaluere hvordan studenter ved etter- og 

videreutdanningsprogrammer ved NTNU inkluderes i og ivaretas gjennom 

studentdemokratiske prosesser.» 

 

Forslag 26 

Tillegg fra Svein-Erik, linje 123: tillegg etter nytt komma «og bli mer synlige i sosiale 
media» 
 
Forslag 27 
Endring fra Nora, linje 87: Stryke eksisterende. 
 

Votering 

Forslag 1 vedtas enstemmig. 

Forslag 2 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 3 faller som konsekvens for forslag 2. 

Forslag 4 faller med simpelt flertall mot. 

Forslag 5 vedtas enstemmig. 

Forslag 6 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 7 faller ved stemmelikhet. 

Forslag 8 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 9 vedtas med simpelt flertall 

Forslag 10 trukket av forslagsholder 

Forslag 11 faller med simpelt flertall mot. 

Forslag 12 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 13 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 14 faller som konsekvens for 13 

Forslag 15 faller som konsekvens for 13 

Forslag 16 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 17 faller med simpelt flertall mot. 

Forslag 18 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 19 vedtas med simpelt flertall 

Forslag 20 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 21 vedtas enstemmig. 
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Forslag 22 faller med simpelt flertall mot. 

Forslag 23 vedtas enstemmig. 

Forslag 24 vedtas enstemmig. 

Forslag 25 vedtas med simpelt flertall. 

Forslag 26 faller med simpelt flertall. 

Forslag 27 vedtas med simpelt flertall. 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas enstemmig. 

 

Vedtak 

Arbeidsprogrammet 2019 vedtas med de endringer som kom frem under møtet. 

 

Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 
2019 

 
Innledning 

Arbeidsprogrammet vil være Studenttingets grunnlag til hovedfokusområder utover 
den normale driften. Arbeidsprogrammet er utformet til å oppdatere noen politiske 
områder, i tillegg til å gi Studenttinget muligheter til å styre arbeidsutvalgets arbeid for 
året. 
 
 

Utdanning 
Utdanningene ved NTNU skal være forskningsbaserte og forskningsnære. De skal 
formidles i tråd med god pedagogisk praksis i et miljø som fordrer nytenkning og 
refleksjon. Som Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet forventes det at 
digitale plattformer og verktøy er både velfungerende og med på å sette en nasjonal 
standard for gode verktøy innen utdanning. NTNU er også et flerbycampusuniversitet 
og det forventes at det er likeverdig kvalitetssikring av studiene i alle byene, samt god 
samhandling på tvers av campus.   
  
Studenttinget NTNU skal...  

 Jobbe for at man øker bruken av studentaktiv læring og alternative 
vurderingsformer ved alle studieprogram  

 Utarbeide en utdanningspolitisk plattform   

 Jobbe for at referansegruppesystemet ved NTNU forbedres og følges opp i 
langt større grad enn tidligere.  

 Jobbe for at undervisere og veiledere holder seg oppdatert på 
pedagogiske praksiser, med særlig fokus på oppdatert kunnskap av digitale 
hjelpemidler.  

 Fortsette arbeid med å gjøre avvik og varsling enklere og mer tilgjengelig for 
studentene.   

 Jobbe for økt tverrfaglighet i emner og prosjekter. 



11 
 

 

21.02.20197  
 

 Jobbe for å gjennomføre en undersøkelse for studenter som er i praksis for å 
kartlegge kvaliteten på NTNUs praksisordninger. 
 

 

Læringsmiljø 
Læringsmiljø er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 
forholdene som påvirker den enkelte studentens studiesituasjon. Et godt læringsmiljø 
er en forutsetning for kvalitet i utdanningen og trivsel i studiehverdagen. 
Læringsmiljøet skal legge til rette for studentens faglige og sosiale utvikling samt 
skape trygge og forutsigbare rammer for en god studenttilværelse, uavhengig av 
funksjonsevne.   
 
Studenttinget NTNU skal..   

 Samarbeide med relevante organisasjoner om å følge opp og arbeide med 
resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018. 

 Jobbe for at det iverksettes tiltak som skal forebygge frafall og bedre den 
psykososiale helsen til studentene ved NTNU.   

 Kreve at det utformes mer tilrettelagte tilbud for studenter med nedsatt 
funksjonsevne.  

 Jobbe for at det legges til rette for faglig og sosial aktivitet som bidrar til et 
aktivt læringsmiljø.    

 Jobbe for at det legges til rette for et godt digitalt læringsmiljø med høy faglig 
og sosial kvalitet på tvers av studiebyene. 

 Jobbe for at det iverksettes tiltak som skal jevne ut sosial ubalanse ved 
studieprogrammene på NTNU.   

 Sette fokus på mobbing i akademia, og hvordan studenter og ansatte kan 
jobbe for et inkluderende studiemiljø uten mobbing og trakassering.   

 
 

Internasjonalisering   
2019 er NTNUs internasjonaliseringsår. Med den kommende stortingsmeldingen om 
studentmobilitet står dette i særlig fokus, og for å øke studentmobiliteten må 
utveksling bli lettere tilgjengelig. Utvekslingstilbudene må tilrettelegges for de ulike 
fakultetene, samtidig som tilbudet i sin helhet må styrkes. Det er viktig at 
internasjonale studenter inkluderes slik at de kan bidra til mangfoldig 
kunnskapsproduksjon ved NTNU. Studenttingets Internasjonal plattform skal være 
førende i det videre arbeidet med internasjonalisering ved NTNU.   
 
Studenttinget NTNU skal...  

 Jobbe med å forbedre informasjonen og forenkle prosessen for studenter som 
ønsker å dra på utveksling. 

 Fremme og styrke retten til akademisk frihet på nasjonalt og internasjonalt 
nivå i samarbeid med relevante aktører. 

 Jobbe for å iverksette faglige og sosiale tiltak som skal styrke båndet mellom 
nasjonale og internasjonale studenter.  

 Jobbe for at det opprettes en undersøkelse som kartlegger internasjonale 
studenters opplevelser på NTNU.   

 Jobbe for å inkludere internasjonale studenter i studentfrivilligheten.   



12 
 

 

21.02.20197  
 

 Jobbe for et tettere samarbeid mellom NTNU og andre universiteter i Europa 
og verden. 

 Jobbe for å minske barrierer for studenter med tilretteleggingsbehov som 
ønsker å reise på utveksling 

 

 
 
Campus  
I de kommende årene skal det bygges nytt og bygges om på deler av NTNUs 
campus. Det foregår campusutvikling i alle tre byene, med særlig trykk ved NTNU 
Trondheim som skal samles rundt Gløshaugenplatået. Framtidens campus må 
oppfylle arealbehovet til både studentene og de ansatte, både når det gjelder faglig 
og sosial aktivitet. Samtidig må det være fleksibelt nok for framtidens behov. 
Studentfrivilligheten har en sentral del av arbeidet med å skape faglige og sosiale 
arenaer, og de bidrar til økt trivsel og tilhørighet blant studentene. De frivillige 
foreningene trenger egnede lokaler, og dette må NTNU ta ansvar for.  
 
Studenttinget NTNU skal...  

 Sikre at studenter med tilhørighet til campus som skal bygges om eller flyttes 
har et godt fysisk læringsmiljø gjennom hele prosessen. 

 Jobbe for at campus tilrettelegges for, og brukes aktivt for å forebygge 
ensomhet blant studenter.  

 Jobbe for at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt under campusutvikling. 

 Jobbe for at alt areal som disponeres til studentfrivillighet, studentidrett og 
studentvelferd skal være fristasjoner, og at disse organisasjonene har de 
arealene de trenger.  

 Sørge for at Studenttingets Campuspolitisk plattform får spille en viktig rolle i 
all campusutvikling ved NTNU, og at studentene involveres aktivt under hele 
prosessen.  

 Jobbe for at det legges til rette for et levende campus i alle studiebyer, og for 
tilbud som gjør det mulig for studentene å oppholde seg på campus hele 
døgnet. 

 
 

Organisasjon og synlighet  
Som følge av fusjonen ble det foretatt omstruktureringer av studentdemokratiet ved 
NTNU i 2016. En del av dette var at Studenttingets arbeidsutvalg og ledergruppe ble 
endret, og Studenttinget NTNU vedtok at ordningen skulle evalueres etter en viss 
tid. I 2019 ønsker vi å starte arbeidet med denne evalueringen, for så å kunne se på 
mulige endringer dersom man finner det hensiktsmessig. 
  
Samtidig ser en at valgoppslutningen og Studenttingets generelle synlighet ikke er 
god nok. For å snu denne trenden må man jobbe kontinuerlig gjennom hele året for å 
synliggjøre studentdemokratiet og bevisstgjøre studentene ved NTNU på deres 
muligheter for medvirkning.  
 
Studenttinget NTNU skal...  

 Utarbeide en ny samarbeidsavtale med studentrådene.  
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 Gjennomføre en evaluering av oppbygningen av studentdemokratiet ved 
NTNU slik den har vært etter fusjonen, og videre igangsette hensiktsmessige 
endringer.  

 Evaluere hvordan studenter ved etter- og videreutdanningsprogrammer ved 
NTNU inkluderes i og ivaretas gjennom studentdemokratiske prosesser. 

 Samarbeide med resten av studentdemokratiet ved NTNU om en felles plan 
og overordnede mål. 

 Jobbe kontinuerlig hele året med å øke synligheten i media, og gjennom fysisk 
tilstedeværelse på campus og andre relevante fora.  

 Videreutvikle Studenttingets egne informasjonskanaler.  
 
 

 

Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Ref-sak 01/19 STi-møte 01/19 

Referatet fra STi-møte godkjennes enstemmig. 

Ref-sak 02/19  AU-møte 01/19(ligger på nett) 

Tatt til orientering. 

Ref-sak 03/19 AU-medlemmene refererer kort  

Tatt til orientering. 

Ref-sak 04/19 Referat Styret 

Tatt til orientering. 

Ref-sak 05/19 Referat fra Studentråd/allmøter 

Ingen ting å referere. 

Ref-sak 06/19 Referat fra Velferdstinget 

Martine orienterer om hva Velferdstinget har gjort så langt i 2019. VT har møte 

tirsdag 5.februar. VT skal også velge til Sit-styret 19. februar. 

Ref-sak 07/19 Referat fra råd, verv og utvalg  

Tatt til orientering. 

Ref-sak 08/19 Referat fra SP-DMMH 

Ingen til å orientere. 

Ref-sak 09/19 Referat fra NSO 

Magnus orienterer fra Sentralstyremøtet før jul hvor de diskuterte landsmøtet og 

kommune/fylkestingsvalget til høsten. Kristian orienterer om NSOs syn på 

regjeringsplattformen. 
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Ref-sak 10/19 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Sendes ut på e-post. 

Ref-sak 11/19 Referat fra DION 

Ingen til å orientere. 

 

 

Møtekritikk  

Møtekritikk tatt til orientering 
 

Møte hevet  
(kl. 22.50) 

 

 

 

Cecilie B. Raustein /s/    Kine Sørli /s/ 

Leder      Referent 

 

 


