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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 

Per Øyvind Valen 19 

Eirik Søreide Hansen 20 

Frederick Nilsen 21 

Eivind Steiro Berg-Hanssen 22 

Kristian Svartås 23 

 24 

Arbeidsutvalgets innstilling 25 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 26 



 

 

 1 

  

Møtedato: 24.04.19                                          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 



 
  
Møtedato: 24.04.2019 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
Sti-sak 15/19  Valg til Velferdstinget 
 

_______________________________________________________________________ 
Vedlegg 
Mandatet til Velferdstinget 
 

 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
STi – Studenttinget NTNU 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
AU - Arbeidsutvalg 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har fått delegert ansvar for oppfølging 1 

av studentvelferden fra Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH, Trondheim 2 

Juridiske Studenters Forening (TJ§F), Høgskolen Kristiania, Fagskolen Innlandet og 3 

BI Studentersamfunn (BIS). NTNU har 12 av de 18 representantene som sitter i VT.  4 

 5 

VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 6 

Trondheim (Sit), og jobber for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig 7 

måte. VT jobber også lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike 8 

eierorganene, og bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker 9 

vedrørende velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både 10 

høst og vår.  11 

 12 

Saksbehandlers vurdering 13 

Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 14 

Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 15 

benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 16 

semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i Sit, og de tas med 17 

på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene.  18 

 19 

VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 20 

betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 21 

for alle. 22 

 23 

Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse (leder og to nestledere) og tre AU-24 

medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 25 

velferd, bolig og idrett.  26 

 27 



 

10.04.2019 2 
 

 

2  

For å sikre representasjon på alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til 28 

12 faste representanter også velge 12 vara for perioden 2019/2020. 29 

Vararepresentanter kan suppleres av Studenttingets AU ved behov. 30 

Arbeidsutvalgets innstilling 31 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 32 

 33 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

 
Mandat for 

VELFERDSTINGET 
 

 

Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 

 

• 12 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 

• 1 representant valgt fra Studentparlamentet DMMH 

• 1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 

• 1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 

• 1 representant valgt fra Studentunionen HK 

• 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Ålesund 

• 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Gjøvik 

 

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. 

 

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".  

 

I saker som ikke kan kobles direkte opp mot Sits virksomhet, eller i saker der det er uklart om 

saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets deltagelse gjøres i 

samråd med eierorganene.  

 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 

hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik 

beslutning fattes. 

 



 

10.04.2019  

 

 
  

Møtedato: 24.04.2019 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
Sti-sak 16/19 Oppnevning av student til Utdanningsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU 

 
 
Forkortelser 
UB – Universitetsbiblioteket 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget har to studentrepresentanter i Det sentrale utdanningsutvalg (UU) ved 1 

NTNU.  2 

 3 

 4 

Utvalgets formål er: ” Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og 5 

utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid 6 

skal bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig 7 

utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med 8 

høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle 9 

problemstillinger på fakultetsnivå.” 10 

 11 

Rådet ledes av prorektor for utdanning, og er sammensatt av prodekaner for utdanning 12 

fra hvert fakultet, ledere av forvaltningsutvalgene (FUL, FUI og FUS), direktør fra 13 

universitetsbiblioteket, leder for Seksjon for universitetspedagogikk, Studiedirektør i tillegg 14 

til to studentrepresentanter. Utvalget møtes ca. én gang pr. måned og møtenes varighet 15 

ligger normalt på tre timer. 16 

 17 

STi-sak 15/09 vedtok følgende stillingsinstruks for studentrepresentantene i 18 

Utdanningsutvalget: 19 

 20 

Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU


 

  

 

2 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, og 22 
Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 23 
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 24 

 25 
Arbeidsoppgaver 26 

 27 
 Delta på Utdanningsutvalgets møter 28 
 Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir 29 

diskutert 30 
 Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 31 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 32 
 Delta på Studenttingets seminar 33 
 Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 34 
 Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 35 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og Forskningspolitisk 36 
nestleder en innføring i relevante saker i UU. 37 

 38 

Saksbehandlers vurdering 39 

Annbjørg Pasteur Stø sitter nå i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som fagpolitisk 40 

ansvarlig sammen med Nora Hagesæther som trer ut av stillingen 30.06.2019. Vervets 41 

periode er fra 01.07.2019 til 30.06.2020. 42 

 43 

Vervet er honorert. 44 

 45 

Representanten vil få en gjennomgang og innføring i saker som er aktuelle i 46 

Utdanningsutvalget av sittende representant. 47 

 48 

Studenttinget innstiller én fast representant og en vara til Utdanningsutvalget.  49 

 50 

Arbeidsutvalgets innstilling 51 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 52 



 
 

  
Møtedato: 24.04.19 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 17/19 Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
LMU – Læringsmiljøutvalget  
STi – Studenttinget 
AU-Arbeidsutvalget i Studenttinget  
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – mandat for LMU 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU 

_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 2 

utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 3 

studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 4 

sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 5 

 6 

Studentene har fem studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder, i 7 

år er dette læringsmiljøansvarlig i AU. De resterende studentene skal oppnevnes fra 8 

ledelsen i Studenttinget og fra lokalt studentdemokrati ved Ålesund og Gjøvik. 9 

 10 

Mandat for Læringsmiljøutvalget 11 

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 12 

skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 13 

bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  14 

 15 

Utvalget skal:  16 

1. Ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  17 

2. Delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  18 

3. Nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 19 

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  20 

4. Avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.» 21 

 22 

 23 

Saksbehandlers vurdering 24 

Studenttinget velger én representant med personlig vara for perioden 01.07.19-25 

30.06.20. 26 

 27 

 28 

Arbeidsutvalgets innstilling 29 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  30 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU


 

10.04.2019  

 

 
  

Møtedato: 24.04.19 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 18/19 Oppnevning av studentrepresentant til Utvalg for likestilling og 

mangfold ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold 
 
 
Forkortelser 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
For å fremme bedre likestilling og mer mangfold har rektor ved NTNU oppnevnt et 1 

utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget skal levere en politikk og handlingsplan for 2 

likestilling og mangfold som er forankret, forpliktende og retningsgivende for hele 3 

organisasjonen. 4 

Utvalg for likestilling og mangfold være pådriver og inspirator i arbeidet med 5 

likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved NTNU. Utvalgets skal bidra til et 6 

inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, 7 

språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, funksjonsevne og andre forhold. 8 

Utvalgets skal bidra med råd til universitetets ledelse på alle nivå om tiltak som kan 9 

bidra til bedre kjønnsbalanse og mangfold. Ansvaret for implementering og 10 

oppfølging av likestillings- og mangfoldsarbeidet på NTNU følger linjen. 11 

 12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Det skal velges to studentrepresentanter og vara med funksjonstid 01.07.19 til 15 

30.06.20. Det oppfordres til at begge kjønn bør være representert. 16 

 17 

Arbeidsmengden er ca 4-5 møter i semesteret. Vervet er per dags dato ikke honorert. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers innstilling 21 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 22 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold
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 1 

  
Møtedato: 24.04.19 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 19/19 Oppnevning av representanter til Redaksjonsrådet for 4 

Universitetsavisa 5 

_______________________________________________________________________ 6 

 7 

 8 

Vedlegg  9 

 10 

Forkortelser 11 

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 12 

_______________________________________________________________________ 13 

 14 

 15 

Bakgrunn for saken 16 

Universitetsavisa er NTNUs egen avis og informerer ansatte, studenter og andre 17 

interesserte om viktige saker som skjer ved institusjonen eller berører virksomheten på en 18 

annen måte. Avisen ledes av en ansatt redaktør som skal følge redaktørplakaten i sitt 19 

virke. Redaksjonsrådet ble av Styret ved NTNU vedtatt innført sammen med innføringen 20 

av Redaktørplakaten for Universitetsavisa i november 2007.  21 

 22 

Redaksjonsrådet er oppnevnt av rektor og består av en representant oppnevnt av 23 

Studenttinget, samt fem andre representanter. Studentrepresentantene har valgperiode 24 

på 2 år. 25 

 26 

 27 

Mandatet til Redaksjonsrådet følger: 28 

 29 

Mandat for redaksjonsrådet (vedtatt 08.09.08): 30 

”Redaksjonsrådet oppgave er å se til at avisen drives i tråd med formålsparagrafen 31 

og retningslinjer nedlagt i Styresak 67/07. Da med spesielt fokus på redaksjons 32 

uavhengige rolle og den kritiske journalistikk.  33 

 34 

Redaksjonsrådets primære oppgave er å se til at avisen kan drives fritt og uavhengig 35 

i forhold til det innholdsmessige og Redaksjonsrådet forutsetter at de praktisk og 36 

økonomiske rammebetingelsene er lagt til rette for dette.  37 

 38 

Redaksjonsrådet vil fungerende som en rådgivende organ ovenfor redaktøren og 39 

utgiver, ved rektor, ved henvendelser og kan uttale seg i konkrete enkeltsaker der det 40 

er påkrevd.  41 

 42 

Redaksjonsrådet anerkjenner redaktørens ansvar i henhold til redaktørplakaten: ”den 43 

ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold”.  44 

Redaksjonsrådet skal rapportere årlig til styret om rådets arbeid.” 45 
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 46 

Avisa er styrt etter redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Den skal derfor opptre 47 

helt uavhengig av NTNUs ledelse, men rektor har altså myndighet til å utpeke et 48 

redaksjonsråd som skal se til at avisa drives i tråd med formålsparagraf og 49 

retningslinjer. Nytt råd vil bli oppnevnt fra 1.8.2019 og skal sitte i to år, til 1.8.2021. 50 

Rådet møtes tre – fire ganger i året og skal dessuten lage en årlig rapport til NTNUs 51 

styre. Det er med andre ord ikke en veldig tyngende arbeidsmengde som følger med 52 

vervet. 53 

 54 

Saksbehandlers vurdering 55 

Det skal velges en studentrepresentant for funksjonstiden 1.8.2019-1.8.2021. 56 

Vedkommende vil erstatte Jørgen Benkholt som har sittet i vervet siden 1.8.2017. Det 57 

kan med fordel også velges en vara. 58 

 59 

Saksbehandlers innstilling 60 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 61 

 62 
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Møtedato: 24.04.19 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 20/19 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnda ved NTNU 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Bakgrunn for saken 8 

I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 9 

følgende oppgaver:  10 

 Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 11 

uten å være opptatt som student  12 

 klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 13 

 klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 14 

osv 15 

 16 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 17 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med 22 

funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Det skal nå velges 23 

en studentrepresentant med vara for funksjonstiden 01.07.19-30.06.20. 24 

 25 

Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer 26 

forberedelse før hvert møte. Vervet er kompensert på timebasis. 27 

 28 

Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 29 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 30 

har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 31 

 32 

Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 33 

Vedtak: ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 34 

føringer for innstillingen.” 35 

 36 

 37 

Arbeidsutvalgets innstilling 38 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  39 




