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Møtedato: 21.03.19 Saksbehandler: Rune Rosland 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 10/19 Oppnevning til Råd for samarbeid med arbeidslivet 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 

Mandat til RSA: https://www.ntnu.no/rsa/om 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

STi – Studenttinget 

RSA- Råd for samarbeid med arbeidslivet 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 

NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA) er rådgivende organ for 1 

rektor, og skal bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom 2 

NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk 3 

virksomhet, utvikling og innovasjon. NTNU RSA skal være arena for dialog mellom 4 

NTNU og arbeidslivet og det skal ha både regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. 5 

Representantene i rådene er oppnevnt av Rektor, og de representerer ulike fagmiljø 6 

ved NTNU, ulike deler av arbeidslivet og de ulike regionene NTNU har campus. 7 

 8 

På et overordnet strategisk nivå skal RSA ved NTNU: 9 

 Være rådgivende organ for rektor 10 

 Bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og 11 

arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, 12 

utvikling og innovasjon, regionalt og nasjonalt 13 

 Bidra til samfunnsutvikling ved å være en dialogarena som er gjensidig 14 

utfordrende og forpliktende, hvor tverrfaglige og overordnede problemstillinger 15 

diskuteres (jf. synergier) 16 

 Bidra til at NTNUs utdanningstilbud og forskning- og utviklingsprosjekter møter 17 

framtidens kompetansebehov i samfunn og arbeidsliv 18 

 Fremme innovasjon og omstillingsevne i arbeidslivet 19 

NTNU RSA skal normalt ha 1-2 møter i året, hvorav det ene avvikles som workshop 20 

eller seminar i forbindelse med et årlig felles RSA-arrangement. 21 

https://www.ntnu.no/rsa/om
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 1 

 2 

NTNU har i dag tre NTNU RSA: NTNU RSA skole, kultur og velferd, NTNU RSA 3 

helse og helserelatert teknologi og NTNU RSA teknologi og næringsliv. 4 

 5 
Saksbehandlers vurdering 6 

Studenttinget skal oppnevne studentrepresentanter til alle de tre RSA’ene ved 7 

NTNU. Det skal oppnevnes en fast representant og en vara til hvert av de tre rådene. 8 

Funksjonstid for vervene er ut kalenderåret 2019. 9 
 10 

Arbeidutvalgets innstilling 11 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg. 12 
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Møtedato: 21.03.2019 Saksbehandler: Rune Rosland og Rebekka Ringholm 

  

_______________________________________________________________________ 2 

STi-sak 11/19 Resolusjon om mer forskningssamarbeid med institusjoner i lav- og 3 

mellominntektsland 4 

 5 

_______________________________________________________________________ 6 

Vedlegg 7 

Resolusjon fra SAIH – Mer forskningssamarbeid med institusjoner i lav- og 8 

mellominntektsland 9 

NTNUs internasjonale handlingsplan 2018 – 2021 10 

NTNUs samarbeid med lav- og mellominntektsland - Rapport fra arbeidsgruppe: 11 

_______________________________________________________________________ 12 

 13 

Forkortelser 14 

SAIH: Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 15 

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 16 

_______________________________________________________________________ 17 

Bakgrunn for saken 18 

 19 

SAIH og NSO lanserer mandag 18. mars en politisk kampanje som tar for seg 20 

hvordan man kan bygge kapasitet og gjøre høyere utdanning tilgjengelig i lav- og 21 

mellominntektsland. Som kjent er høyere utdanning et viktig verktøy for å skape 22 

utvikling og mer rettferdige samfunn, men dette er imidlertid betinget av at også 23 

økonomisk marginaliserte grupper inkluderes. Hvordan man kan gjøre høyere 24 

utdanning tilgjengelig for alle er et tema som må jobbes med fra flere vinkler 25 

samtidig, og denne resolusjonen er dermed en del av en større innsats for å øke 26 

tilgangen. Nedenfor følger en oversikt over de fire politiske målsettingene for 27 

kampanjen, hvor resolusjonen adresserer den siste av disse målene:  28 

 29 

 30 

 31 

https://www.ntnu.no/internasjonal-handlingsplan
https://www.ntnu.no/documents/10137/1281139311/LMIC_NTNU_rapport_2018_norsk.pdf/994e7929-00ad-420f-b8d5-6a5a441a5a6f?fbclid=IwAR2WIZMYa823yh04TeA1YykL45nppGiJneAJA9tNpjVwxpuL9v5T9Fbxjf8
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1. Et  “Lånekassa for utvikling”-program inkluderes i Kunnskapsbanken i 32 

NORAD 33 

Uten rettferdige låne- og stipendordninger for studenter vil universitetene 34 

reprodusere ulikhet i stedet for å redusere den. Her kan utviklingsminister Dag 35 

Inge Ulstein være en pådriver for at Kunnskapsbanken, avdelingen av 36 

NORAD som driver med kunnskapsutvekslingsprogrammer som blant annet 37 

Fisk for utvikling og Skatt for utvikling, oppretter et nytt program som fokuserer 38 

på å dele kompetansen på å skape og drifte rettferdige låne- og 39 

stipendordninger med stater som ønsker å gjøre høyere utdanning mer 40 

tilgjengelig.  41 

 42 

2. Norge er ledende i innsatsen med å bekjempe skatteunndragelse og 43 

støtter stater i deres innsats for å mobilisere nasjonale ressurser til å 44 

finansiere høyere utdanning.  45 

Dersom en skal legge mer ressurser i å finansiere høyere utdanning offentlig, 46 

så må statsinntektene til å gjøre dette komme fra et sted. Et mer rettferdig 47 

internasjonalt skattesystem, og en mer aktiv innsats internasjonalt mot 48 

skatteunndragelse vil kunne hindre at staters ressurser forsvinner ut i ulovlig 49 

kapitalflukt.  50 

 51 

3. 15% av norsk bistand øremerkes til utdanning innen 2020  52 

Målet om 15 % øremerking av bistand til utdanning er et samlet krav fra 53 

medlemsorganisasjoner av det norske nettverket for Global Campaign for 54 

Education, og vil kunne sikre at man kan prioritere bistand til høyere utdanning 55 

uten at det trenger å gå på bekostning av bistand til grunnutdanning.  56 

 57 

4. Norske institusjoner for høyere utdanning øker forskningssamarbeidet 58 

med institusjoner i lav- og mellominntektsland 59 

Samtidig er også en viktig del av å skape tilgang til høyere utdanning vil vi 60 

også bedre kvaliteten på høyere utdanningsinstitusjonene i lav- og 61 

mellominntektsland, og her spiller økt forskningssamarbeid med mer 62 

priviligerte institusjoner en viktig rolle. Per i dag mangler det tilstrekkelig med 63 

insentiver og finansieringsmuligheter for å få til dette.  64 

 65 

Internasjonalt samarbeid har stor verdi for NTNU, både når det gjelder 66 

forskningssamarbeid og studentmobilitet. Med en stadig mer globalisert verden står 67 

akademia også overfor stadig mer globale utfordringer. Disse løses best med 68 

samarbeid over landegrenser. 69 

 70 

Globale utfordringer og globale løsninger er også gjennomgående i 71 

bærekraftsmålene, som NTNU har valgt å prioritere i internasjonal handlingsplan for 72 

2018 til 2021. Det hersker stor enighet i Norge om at universitetene har et viktig 73 

ansvar og mange muligheter i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Bærekraftig 74 
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utvikling forutsetter forskning, innovasjon og en utdannet befolkning som stiller 75 

kritiske spørsmål. 76 

 77 

I mange lav- og mellominntektsland underfinansieres forskning og høyere utdanning, 78 

og dette går utover den viktige rollen akademia har i å nå bærekraftsmålene. For 79 

akademikere i disse landene er det svært vanskelig å bruke tid og ressurser på 80 

forskning, fordi de ikke har tilgang på forskningsmidler. En av de viktigste kildene til 81 

forskningsmidler i disse landene er internasjonale donormidler, ofte kanalisert 82 

gjennom bistandsprosjekter. Mange av disse prosjektene kan være gode og bidra til 83 

både forskning og kapasitetsbygging. Samtidig er det slik at denne typen 84 

forskningsfinansiering ofte faller sammen med styrt forskningsagenda fra donor, samt 85 

kortvarige og dermed lite bærekraftige prosjekter, som igjen gjør at potensialet for 86 

bygge kapasitet ikke kan utnyttes. 87 

 88 

I oktober 2017 oppnevnte NTNUs prorektor for forskning ei arbeidsgruppe med 89 

mandat om å foreslå mål og virkemidler for NTNUs samarbeid med lav- og 90 

mellominntektsland. I februar 2018 la gruppe frem sin endelige rapport, der de la 91 

frem forslag til virkemidler for å styrke samarbeidet. Forslagene inkluderer blant 92 

annet: 93 
1) etablering av en vitenskapelig arbeidsgruppe med ansvar og mandat for å 94 

tilrettelegge og følge opp NTNUs samarbeid med lav- og mellominntektsland i 95 

perioden for ny internasjonal handlingsplan 2018-2020,  96 

2) Etablere nye ordninger for såkornmidler for søknadsskriving sammen med 97 

institusjoner i lav- og mellominntektsland,  98 

3) Strategisk tiltak fra NTNU for å bidra til et institusjonelt løft og rekruttering av yngre 99 

forskere til tverrfaglig samarbeid som adresserer globale utfordringer sammen med 100 

partnere i lav- og mellominntektsland. I størrelsesorden 10-20 rekrutteringsstillinger 101 
4) Mobilisere til økt studentmobilitet, spesielt utgående studentmobilitet til lav- og 102 

mellominntektsland. Det er viktig at disse tiltakene blir fulgt opp i praksis, og her kan 103 

Studenttinget være en sentral pådriver.104 

 105 

 106 

Saksbehandlers vurdering 107 

NTNU har et samfunnsansvar både lokalt og globalt. NTNU som Norges største 108 

universitet har en særegen posisjon for å ha godt forskningssamarbeid med lav- og 109 

mellominntektsland. Arbeidsgruppen til prorektor Bjarne Foss sitt forslag for virkemidler 110 

som skal styrke dette samarbeidet må tas på alvor og iverksettes. NTNUs arbeid med 111 

bærekraftsmålene må fortsette og styrkes.  112 
 113 

Arbeidsutvalgets innstilling 114 

Studenttinget vedtar resolusjonen  115 

 116 

 117 

 118 



Mer forskningssamarbeid med institusjoner i lav- og 1 

mellominntektsland 2 

 3 

Verden i dag står overfor globale utfordringer som krever globale løsninger. 4 

Bærekraftsmålene skal i all hovedsak implementeres og finansieres i hvert enkelt land. 5 

Å bidra til utviklingen av sterke høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i lav- og 6 

mellominntektsland er derfor helt nødvendig for å sikre kunnskapsbasert politikk som 7 

danner grunnlaget for utvikling. Når det kommer til finansiering av forskning må den 8 

viktigste innsatsen gjøres lokalt, men privilegerte institusjoner har også et ansvar for å 9 

bidra. I tråd med sitt samfunnsansvar bør NTNU stimulere til økt likeverdig 10 

forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland. 11 

 12 

Det trengs bedre og mer likestilt forskningssamarbeid mellom lav- og 13 

mellominntektsland og høyinntektsland. Her har NTNU som Norges største universitet 14 

en viktig rolle å spille. Forskere fra lav- og mellominntektsland må få delta på lik linje i 15 

utforming og agendasetting i forskningssamarbeid, og samarbeidet bør ha en 16 

akademisk tilnærming heller enn som et resultat av bistandsprioriteringer. 17 

 18 

 19 

Studenttinget ved NTNU mener: 20 

• NTNU har en sentral rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene i Norge og 21 

globalt 22 

• NTNU har et samfunnsansvar for å bidra til utviklingen av sterke høyere 23 

utdannings- og forskningsinstitusjoner globalt 24 

 25 

Studenttinget ved NTNU skal: 26 

• Jobbe for økt likeverdig forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland ved 27 

NTNU  28 

• Jobbe for gode insentiver for forskningssamarbeid med lav- og 29 

mellominntektsland og at slikt samarbeid skal meritteres ved NTNU 30 

• Jobbe for at virkemidlene foreslått i rapporten om NTNUs samarbeid med lav- og 31 

mellominntektsland iverksettes. 32 

 33 
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Møtedato: 21.03.2019 Saksbehandler: Cecilie Bjørnsdotter Raustein 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 12/19 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

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

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

representanter. Fra Trondheim skal det være 21 faste, fra Gjøvik 2 og fra Ålesund 2. 4 

 5 

Etter høstens valg hadde vi til valgkretsen i Trondheim kun 8 vara, og etter 6 

konstituerende møte står det igjen totalt 25 representanter i Trondheim om man regner 7 

sammen faste og vara. Det er også kun én vara til valgkretsen i Ålesund, så det kan med 8 

fordel også suppleres inn én vara fra Ålesund.  9 

 10 
Saksbehandlers vurdering 11 

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

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

 14 

Valgkretsen til Trondheim kan velge inntil 18 varaer og Ålesund kan supplere én vara. 15 

 16 

Følgende kandidater har stilt fra valgkretsen til Trondheim: 17 

Jakob Louis Karlsen 18 

Brage Lauten 19 

Per Øyvind Valen 20 

Eirik Søreide Hansen 21 

 22 

Arbeidsutvalgets innstilling 23 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 24 



CV-Jakob Louis Karlsen  
Studentpolitikk 
-ITV for IVB, under IV-fakultet. Medlem av studentparlamentet. Studentrepresentant FUI,Campus 
Gjøvik. Referansegruppe for ingeniørrollen  maskin, fornybar og elektro. 
Vår 2017 
Ble med på NTNUVI, entreprenørskap og innovasjonscamp. Høst 2017 
Sosialansvarlig i NITO, presenterte resolusjonen «finansier utdanningene riktig på studenttinget». 
Vara studenttinget. 
Høst 2018 
Studert ingeniør innenfor maskinteknisk ingeniør på alle 3 NTNU’ene, Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 
 
Frivillig arbeid 
Frivillig på studenthuset. 
 -Vakt og bartender, 2 dager baransvarlig.  
Hjelpekorpset, Røde Kors Gjøvik 
Høst 2016-vår 2017 
DNT-ung Trøndelag, grunnleggende turleder(høst 2018-…) 
 
Forsvaret, industrien, sommerjobber som gartner... 
Jobbet i bemanningsbyrå i industrien, samtidig på turnus, med Medic i Kystvakten. -6 uker på, 3 uker 
av. 
I industrien vasket jeg ned fiskerianlegg, var med på pakning av fisk og stabling av disse på europaller. 
I tillegg ble jeg leid inn for industrivask av oljetanker på båter for andre aktører. 
   
Når jeg gikk førstegangstjenesten fullførte jeg rekrutten på Madla, dro til Sessvollmoen etter 2mnd 
før vi ble satt til et intensivt sanitetskurs på 5uker I akutt førstehjelp og noe sykdomslære med 
medisinbehandling for å behandle disse. Besto 3 eksamener I henholdsvis teoretisk førstehjelp, 
praktisk eksamen med penetrerende skade i lungen(trykkpneumthorax), og teoretisk sykdomslære. 
Etter eksamenene, skulle vi dra på land eller sjøtjeneste og jeg fikk plass I kystvakten. Men manglet 
IMO-60, dette tok jeg på de 1 av de 4 ukene vi hadde sommerfri, samtidig jobbet jeg I 
bemanningsbyrå og fortsatte å trene mot kystvakten. 
Da jeg hadde bestått alle prøvelsene fikk jeg prøve meg som medic og dekksmann på kystvaktskip. 
Hadde eget kontor sammen med stuert(kokken/SAN.offiser), 
og jobben besto I vedlikehold av shipmed, lage øvelser for mannskapet, delegering på 
venekanyle,røstpekking på dekk,indretjeneste,brovakt, fortøyning, SAR-operasjoner, vitne ved 
inspeksjoner på båter. 
 
Forsvaret april; 2015-2016/ i industrien fra september 2014 -august 2018. 
Vært aktiv med å jobbe hos en onkel om somrene som liten, til jeg ble ferdig på videregående (2008-
2014), oppgavene var gartner, maler, vedlikehold og en tur på «lepefiske». 
En sommer som lagerarbeider ICA Nær Bremsnes(matkroken,2008/2009). 
 
Mine hjertesaker: 
 Kvalitet i høyere utdanning. 
Psykososial helse. Samlokalisering. Campusutvikling. 
-Gjøre studieprogrammene like, div. utforme Ålesund, Gjøvik og Trondheim etter forskrift om 
rammeplan for ingeniørutdanning. 
Men samtidig endre på fag og studieretninger innad i ingeniørløpet, («f.eks fysikk og kjemi som er 
viktige basisfag før du begynner på mekanikk»). 
På en slik måte at du det lettere kan ta emner i alle tre universitetene, ifm. intern overgang. 
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Møtedato: 21.03.2019 Saksbehandler: Annbjørg Pasteur Stø 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 13/19 Utdanningspolitisk plattform 
_______________________________________________________________________ 
 
Anbefalt lesning: NSO sin utdanningspolitiske plattform - 

https://www.student.no/dokumenter/utdanningspolitisk-plattform/ 
STi sine egne plattformer ligger på hjemmesidene – https://studenttinget.no/var-
politikk/  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
I arbeidsprogrammet for 2019 ble det vedtatt at STi skal ha en utdanningspolitisk 1 

plattform. En politisk plattform er et områdespesifikt overordnet politisk dokument. En 2 

plattform skal lage et grunnlag og utgangspunkt for både arbeid og annen politikk. 3 

Det er derfor hensiktsmessig at man er tydelig på hva plattformen skal være et 4 

grunnlag for, samtidig som man ikke nødvendigvis er for spesifikk ned til 5 

enkelttilfeller. Dette fordi saker man senere vedtar ikke bør stride med dette 6 

utgangspunktet, samt at enkelttilfeller egner seg gjerne bedre som enkeltvedtak eller 7 

resolusjoner.  8 
 9 

Saksbehandlers vurdering 10 

Studenttinget burde diskutere hva de mener denne plattformen skal inneholde, lage 11 

et utgangspunkt for, og hvilke kategorier man burde dele inn i. Eksamen, 12 

vurderingsformer, praksis, digitalisering, undervisningsformer og pensum er 13 

eksempler på elementer saksbehandler absolutt mener skal inn i en slik plattform. 14 

Og det er verdt å diskutere om man skal ha med læringsmiljø, eller vie det en egen 15 

plattform. Det ene behøver ikke utelukke det andre, men vil ha utslag på hvor mye 16 

plass man gir et tema.  17 

 18 

Det organiseres en workshop der man blir delt inn i grupper og gitt noen spørsmål. 19 

Spørsmålene går på rotasjon så alle skal få anledning til å svare på alt. Man burde 20 

på forhånd ha gjort seg noen overordnede tanker, samt sett på noen plattformer for å 21 

ha et forhold til formatet.  22 
 23 

Arbeidutvalgets innstilling 24 

Studenttinget diskuterer saken i form av workshop.  25 

https://www.student.no/dokumenter/utdanningspolitisk-plattform/
https://studenttinget.no/var-politikk/
https://studenttinget.no/var-politikk/


 

 

 1 

  

Møtedato: 20.02.19                                          Saksbehandler: Åste S. Hagerup  

_______________________________________________________________________ 2 

STi-sak 14/19   Resolusjon: Samiske perspektiver i utdanning 3 

 4 

 5 

Forkortelser: 6 

 7 

ILO: List of international Labour Organization (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) 8 

UiT: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 9 

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10 

 11 

Begrepsforklaringer: 12 

 13 

Tråante: Det sørsamiske navnet for Trondheim 14 

Sàpmi: Sameland – den tradisjonelle betegnelsen på samenes nasjon  15 

_______________________________________________________________________ 16 

 17 

Bakgrunn for saken 18 

 19 

«Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer. 20 

Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. (...)». Kong Harald 21 

ved åpningen av Sametinget i Kárášjohka (Karasjok), 1997. 1 22 

 23 

Sápmi strekker seg over et stort område av Nordkalotten. I dette geografiske 24 

området ligger Tråante som en sentral sørsamisk by. Dette gjør at Tråante, og deres 25 

offentlige instanser, har et ansvar for å legge til rette for utvikling av samisk språk, 26 

kultur og samfunnsliv.  27 

 28 

Norges grunnlov §1082 legger til grunn at statlige styresmakter skal legge til rette for 29 

utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv. Videre har Norge ratifisert ILO-30 

konvensjon nr 169 i 19903 , samt vedtatt Sameloven (lov om Sametinget og andre 31 

                                                
1 https://www.norgeshistorie.no/aktuelt/tema/samenes-landsmote-nasjonaldag.html  
2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_5 
3 https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Urfolk/ILO-konvensjonen-om-urfolks-rettigheter 

https://www.norgeshistorie.no/aktuelt/tema/samenes-landsmote-nasjonaldag.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_5
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Urfolk/ILO-konvensjonen-om-urfolks-rettigheter


 

samiske rettsforhold)4, som begge skal bidra til å fremme det samiske. For å kunne 32 

utvikle dette må man se på viktigheten av kunnskap og utdanning.  33 

 34 

UiT, er et godt eksempel på en institusjon som formidler og ivaretar bla. samisk 35 

språk, kultur og historie. I forhold til NTNU, tilbyr UiT både samiske 36 

utdanningsprogram og emner. UiT har og et stort fokus på å formidle samisk språk 37 

gjennom blant annet kurs, skilting og oversetting. Her er det nødvendig å bemerke at 38 

UiT har et mandat fra Kunnskapsdepartementet om å bevare samisk kulturarv i sine 39 

utdanninger. Sámi Allaskuvla kan også trekkes frem som en utdanningsinstitusjon 40 

som er opprettet for å fremme samiske perspektiver, språk og forskning. Selv om 41 

disse institusjonene gjør fremragende arbeid, med spesielt fokus på nordsamiske 42 

områder, er det viktig at NTNU bidrar til et likeverdig tilbud i sørsamisk område. 43 

 44 

Saksbehandleres vurdering.  45 

 46 

Høyere utdanning har et ansvar for en bred kunnskapsformidling, og det er naturlig 47 

at det samiske skal være en del av denne kunnskapsformidlingen. NTNU som et av 48 

Norges fremste universiteter burde være bevisst på sin rolle i henhold til samisk 49 

kunnskapsproduksjon.   50 

 51 

Arbeidsutvalgets innstilling  52 

Studenttinget vedtar resolusjonen 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

                                                
4 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56?q=sameloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56?q=sameloven


Samiske perspektiver i utdanning 1 

NTNU sin rolle som mangfoldig kunnskapsformidler 2 

 3 

Den norske staten har en historie som er preget av fornorskning av samer. Befolkningen har 4 

opplevd et kulturpress fra tidlig 1700-tallet og en aktiv assimileringspolitikk fra og med 1850-5 

tallet. Den aktive politikken er avsluttet, men man ser fortsatt flere ettervirkninger, også innenfor 6 

akademia. Et eksempel på slike ettervirkninger er manglene som er knyttet til NTNU sitt 7 

studietilbud. Hvis det gjøres et søk etter “samisk” under emner på NTNU sine hjemmesider, 8 

kommer det opp ett emne med søkeordet i tittelen. Dette bidrar til å danne et bilde av hvordan 9 

den samiske historien og kulturarven i dag blir underkommunisert ved universitetet. Samiske 10 

rettigheter, kultur og historie er tematikk som hverken pensum, forelesere eller NTNU 11 

nevneverdig tar tak i. Samiske studenter oppfatter det som bemerkelsesverdig at samiske 12 

perspektiver ikke inkluderes i større grad i en sørsamisk studieby.  13 

 14 

NTNU har et ansvar som utdanningsinstitusjon og må som en konsekvens av dette forholde seg 15 

til tidligere praksis ved universitetet. I 1889 presenterte professor Yngvar Nielsen en teori med 16 

tittelen «Lappernes fremrykning mot syd i Trondhjems stift og Hedemarkens amt» også kalt 17 

Fremrykkningsteorien 1. Dette er en teori som hevder at den samiske befolkningen i Trøndelag 18 

og Rørostraktene er nordsamer som har vandret sørover på 1600-1700-tallet, noe som har hatt 19 

store konsekvenser for både rettspraksis og samfunnets holdninger mot den sørsamiske 20 

befolkningen. Nielsens argumenter blir i senere tid tilbakevist av arkeologiske funn og forskning. 21 

Fremrykkningsteorien var gjeldende i 100 år og har vært støttet opp av professorer, samt en 22 

tidligere rektor ved NTNU. Det er ikke blitt iverksatt forbyggende tiltak for ettervirkningene av 23 

slik kunnskapsproduksjon ved NTNU. Det sørsamiske samfunnet opplever fortsatt problematiske 24 

og stigmatiserende konsekvenser av denne teorien. 25 

 26 

Avkolonisering av akademia er svært dagsaktuelt og bidrar til å endre utdanningens funksjon 27 

som en undertrykkende makt. Det er viktig å stille spørsmål ved hvem som har definisjonsmakt, 28 

hvordan og hvem som har produsert kunnskapen, og hvordan denne kunnskapen formidles. Det 29 

er nødvendig at NTNU påtar seg ansvaret som en sentral kunnskapsprodusent. 30 

                                                
1 https://forskning.no/blogg/i-grenseland-sorsamisk-i-midt-norge/dr-yngvar-nielsen-helt-eller-skurk  

https://forskning.no/blogg/i-grenseland-sorsamisk-i-midt-norge/dr-yngvar-nielsen-helt-eller-skurk


Ved å ikke tilby relevante fag med samisk innhold, mister universitetet studenter med viktig 31 

kulturkunnskap, kulturforståelse og kompetanse. En endring av det faglige tilbudet vil bidra til at 32 

flere studenter med samisk bakgrunn eller interesse for samisk kultur og historie ser på Tråante 33 

og NTNU som et mer inkluderende studiested.  34 

 35 

Studenttinget NTNU mener at:  36 

● NTNU må ta sin rolle som en sentral kunnskapsformidler på alvor og inkludere 37 

sørsamisk kunnskap og perspektiver i sin virksomhet. 38 

● NTNU skal være et universitet for hele befolkningen og ha et bredt og mangfoldig 39 

studietilbud der samisk kunnskap og perspektiver er synlige. 40 

● Studenter med relevant utdanning skal være i stand til å forstå og reflektere over 41 

relevansen av samisk historie, kultur og kunnskap. 42 

● NTNU må legge til rette for å styrke studenters muligheter for å spesialisere seg innenfor 43 

samiske aspekter og i større grad inkludere samisk forskning i sitt studietilbud. 44 

● NTNU skal opprette flere emner som har samiske fokusområder. 45 

 46 




