
 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 
Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
2.etg Gamle Fysikk 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 
 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 
Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

 Samlevedtak våren 2019 
 
Studenttingsmøte 01/19 8.november 2018 
 
STi-sak 01/18 Valg av leder til Studenttinget NTNU 
 
Vedtak: 
«Cecilie ble valgt som leder av Studenttinget 2019.» 
 
STi-sak 02/18 Valg av Arbeidsutvalg til Studenttinget NTNU 
 
Vedtak: 
«Annbjørg P. Stø ble valgt til Fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget 2019. 
«Rune Rosland ble valgt til Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget 2019.» 
«Åste ble valgt til Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget 2019.» 
«Annbjørg ble valgt til nestleder i Studenttinget 2019.» 
 
Studenttingsmøte 02/19 31.januar 2019 
 
STi-sak 03/19 Supplering av studentrepresentant til FUL 
 
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 
 
Vedtak 
Astrid Ødegård velges til leder, Victor Okpe og Eivind Rindal velges som medlemmer 
av kontrollkomiteen det påfølgende året. 
 
STi-sak 05/19 Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2019 
 
Vedtak 
Arbeidsprogrammet 2019 vedtas med de endringer som kom frem under møtet. 
 

Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 
2019 
 
Innledning 
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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. 
• 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.   
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• 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.   
• 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 
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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.  
• 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. 
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• Jobbe kontinuerlig hele året med å øke synligheten i media, og gjennom fysisk 
tilstedeværelse på campus og andre relevante fora.  

• Videreutvikle Studenttingets egne informasjonskanaler.  
 
 
 
STi-sak 06/19 Forsøksordning med sammenslåing av UU og LMU 
 
Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
 
STi-sak 07/19 Valg av delegater til NSOs landsmøte 
 
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 
 
STi-sak 07/19 Valg av varadelegater til NSOs landsmøte 
 
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. 
 
Studenttingsmøte 03/19 28. februar 2019 
 
STi-sak 08/19 Resolusjon – Nybygg til Studentersamfundet 
 
Vedtak: 
«Studenttinget NTNU mener at… 

● NTNU og regjeringen til sammen skal bidra med 60 millioner kroner.   
● Studenttinget mener at NTNU og regjeringen skal også kompensere 

kostnadene for merverdiavgift for nybygget. 
● Trondheim kommune skal bidra med 20 millioner kroner.  
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● Studentersamfundet må forplikte seg til å jobbe kontinuerlig for å forebygge 
ensomhet I hele studentmassen, også de som ikke dekkes av dagens tilbud 
og profil.» 

 
 
STi-sak 06/19 Forsøksordning med sammenslåing av UU og LMU 
 
Vedtak 
«Studenttinget vedtar saken med forbehold at: 
 

• Det gjøres en intern evaluering av prøveordningen. 
• At det skal være mulig for STi å trekke seg fra ordningen etter at 

prøveperioden er over. 
• At det utfyllende skal kunne argumenteres for at arbeidet med læringsmiljø har 

blitt 
styrket som er resultat av ordningen. 

• Sammensetningen består av 5 studenter hvor minst en er fulltidsstudent og en 
student fra både Gjøvik og Ålesund. De to resterende plassene går til 
Fagpolitisk ansvarlig og Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STi, og de skal sitte i 
AU til UU 

• Faste observatører i dagens LMU skal inviteres som observatører i møter i UU 
• Det bør være flere eller lengre møter for å gi rom til saker som ellers hadde 

gått til LMU» 
 
STi-sak 09/19 Studenttinget fordeler pant fra NTNU 
 
Vedtak 
«Pant fra NTNU-campus skal tildeles Regnskogfondet i perioden 2019-2021.» 
 
Studenttingsmøte 04/19 21.mars 
 
Møtet var ikke vedtaksdyktig. 

 
Studenttingsmøte 05/19 24.april 2019 
 
STi-sak 12/19 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
Vedtak: 
«Dette er rekkefølgen på varalisten: 
6. Eirik Søreide Hansen 
7. Kristian Svartås 
8. Per Øyvind Valen 
9. Eivind Steiro Berg-Hanssen 
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10. Fredrick Nilsen 
11. Jakob Louis Karlsen» 
 
STi-sak 15/19 Valg til Velferdstinget – faste representanter 
 
Vedtak: 
«Følgende representanter ble valgt inn i Velferdstinget for 2019/2020: 
Kristian Svartås, Jakob Louis Karlsen, Talal Mohammad, Lars Føleide,  
Eirik Søreide Hansen, Nora Stein Baustad, Øivind Mathias Gitmark og 
Endre Sørmo Rundsveen. 
AU fikk fullmakt til å supplere inn representanter til Velferdstinget» 
 
 
STi-sak 14/19 Resolusjon Samiske perspektiver i utdanningen 
 
Vedtak 
«Samiske perspektiver i utdanning 
NTNU sin rolle som mangfoldig kunnskapsformidler 
Den norske staten har en historie som er preget av fornorskning av samer. 

Befolkningen har opplevd et kulturpress fra tidlig 1700-tallet og en aktiv 

assimileringspolitikk fra og med 1850-tallet. Den aktive politikken er avsluttet, men 

man ser fortsatt flere ettervirkninger, også innenfor akademia. Et eksempel på slike 

ettervirkninger er manglene som er knyttet til NTNU sitt studietilbud. Hvis det gjøres 

et søk etter “samisk” under emner på NTNU sine hjemmesider, kommer det opp ett 

emne med søkeordet i tittelen. Dette bidrar til å danne et bilde av hvordan den 

samiske historien og kulturarven i dag blir underkommunisert ved universitetet. 

Samiske rettigheter, kultur og historie er tematikk som hverken pensum, forelesere 

eller NTNU nevneverdig tar tak i. Samiske studenter oppfatter det som 

bemerkelsesverdig at samiske perspektiver ikke inkluderes i større grad i en 

sørsamisk studieby.  

 

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

forholde seg til tidligere praksis ved universitetet. I 1889 presenterte professor 

Yngvar Nielsen en teori med tittelen «Lappernes fremrykning mot syd i Trondhjems 
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stift og Hedemarkens amt» også kalt Fremrykkningsteorien 1. Dette er en teori som 

hevder at den samiske befolkningen i Trøndelag og Rørostraktene er nordsamer som 

har vandret sørover på 1600-1700-tallet, noe som har hatt store konsekvenser for 

både rettspraksis og samfunnets holdninger mot den sørsamiske befolkningen. 

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

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

samt en tidligere rektor ved NTNU. Det er ikke blitt iverksatt forbyggende tiltak for 

ettervirkningene av slik kunnskapsproduksjon ved NTNU. Det sørsamiske samfunnet 

opplever fortsatt problematiske og stigmatiserende konsekvenser av denne teorien. 

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

funksjon som en undertrykkende makt. Det er viktig å stille spørsmål ved hvem som 

har definisjonsmakt, hvordan og hvem som har produsert kunnskapen, og hvordan 

denne kunnskapen formidles. Det er nødvendig at NTNU påtar seg ansvaret som en 

sentral kunnskapsprodusent. 

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

viktig kulturkunnskap, kulturforståelse og kompetanse. En endring av det faglige 

tilbudet vil bidra til at flere studenter med samisk bakgrunn eller interesse for samisk 

kultur og historie ser på Tråante og NTNU som et mer inkluderende studiested.  

Studenttinget NTNU mener at:  
● NTNU må ta sin rolle som en sentral kunnskapsformidler på alvor og inkludere 

sørsamisk kunnskap og perspektiver i sin virksomhet. 

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

mangfoldig studietilbud der samisk kunnskap og perspektiver er synlige. 

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

over relevansen av samisk historie, kultur og kunnskap. 

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

seg innenfor samiske aspekter og i større grad inkludere samisk forskning i sitt 

studietilbud. 

                                                           
1 https://forskning.no/blogg/i-grenseland-sorsamisk-i-midt-norge/dr-yngvar-nielsen-helt-eller-skurk  
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● NTNU skal opprette flere emner som har samiske fokusområder. 

● NTNU i Trondheim skal skilte på sørsamisk, i tillegg til norsk, på campusene 

sine. 

● NTNU skal opprette et utvalg som skal kartlegge undervisning om, og 

forskning på, samisk kultur, kunnskap og historie ved NTNU, og komme med 

en anbefaling om hvilke studieområder slike perspektiver kan være relevante 

for. 

● Det skal settes av midler til forskning som bidrar til å bevare sørsamisk kultur, 

kunnskap og historie.» 

 
STi-sak 16/19 Oppnevning av student til Utdanningsutvalget 
 
Vedtak 
«Aleksander Thiren Sriskantharajah ble valg inn som fast representant til 
Utdanningsutvalget for perioden 2019/2020 ved akklamasjon.» 
«Anna Rønhovde Flatabø ble valg inn som vararepresentant til Utdanningsutvalget 
for perioden 2019/2020 ved akklamasjon.» 
 
 
STi-sak 17/19 Oppnevning av studentrepresentanter til 
Læringsmiljøutvalget 
 
Vedtak 
«Ingrid Folstad ble valg inn som fast representant til Læringsmiljøutvalget for 
perioden 2019/2020 ved akklamasjon.» 
«Erik S. Finnes ble valg inn som vararepresentant til Læringsmiljøutvalget for 
perioden 2019/2020 ved akklamasjon.» 
 
STi-sak 18/19 Oppnevning av studentrepresentanter til ULM 
 
Vedtak 
«Gustav Hopen og Tor-Einar Siebke ble valg inn som faste representanter til Utvalg 
for likestilling og mangfold ved NTNU for perioden 2019/2020 ved akklamasjon.» 
«Philip Jackson og Åste Hagerup ble valg inn som vararepresentanter til Utvalg for 
likestilling og mangfold ved NTNU for perioden 2019/2020 ved akklamasjon.» 
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STi-sak 19/19 Oppnevning av studentrepresentanter til Redaksjonsrådet 
 
Vedtak 
«Philip Lautin Jackson ble valg inn som fast representanter til Redaksjonsrådet for 
perioden 2019/2021 ved akklamasjon.» 
«Live Agnethe Haugen ble valg inn som vararepresentanter til Redaksjonsrådet for 
perioden 2019/2021 ved akklamasjon.» 
 
STi-sak 20/19 Oppnevning av studentrepresentanter til Den Sentrale 
Klagenemnd 
 
Vedtak 
«Saken ble utsatt til neste STi-møte da det ikke var noen kandidater.» 
Studenttingsmøte 05/19 2.mai 
 
STi-sak 12/19 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
Vedtak 
Tom André Helvig velges som vara for Ålesund-valgkretsen til Studenttinget. 
 
STi-sak 22/19 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget 
for lektorutdanningene 
 
Vedtak 
Roar Høiby Brakstad oppnevnes til studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for 
lektorutdanningen for studieåret 19/20. 
 
STi-sak 21/19 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget 
for sivilingeniørutdanningene 
 
Vedtak 
Inger Anna Helmersen oppnevnes som studentrepresentant til Forvaltningsutvalget 
for sivilingeniørutdanningene. 
 
STi-sak 23/19 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget 
for ingeniørutdanningene 
 
Vedtak 
Emir Derouiche velges som studentrepresentant fra Trondheim til FUI for studieåret 
19/20. AU får fullmakt til å supplere studentrepresentanter fra Gjøvik og Ålesund. 
 
STi-sak 20/19 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemda 
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Vedtak 
Siri Arnes velges som fast representant og Jostein Gjesdal velges som vara til 
NTNUs klagenemd for funksjonstiden studieåret 19/20. 
 
STi-sak 11/19 Resolusjon om mer forskningssamarbeid med institusjoner i 
lav- og mellominntektsland 
 
Vedtak 
Mer forskningssamarbeid med institusjoner i lav- 

og mellominntektsland 
Verden i dag står overfor globale utfordringer som krever globale løsninger. 
Bærekraftsmålene skal i all hovedsak implementeres og finansieres i hvert enkelt 
land. Å bidra til utviklingen av sterke høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i 
lav- og mellominntektsland er derfor helt nødvendig for å sikre kunnskapsbasert 
politikk som danner grunnlaget for utvikling. Når det kommer til finansiering av 
forskning må den viktigste innsatsen gjøres lokalt, men privilegerte institusjoner har 
også et ansvar for å bidra. I tråd med sitt samfunnsansvar bør NTNU stimulere til økt 
likeverdig forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland. 
 
Det trengs bedre og mer likestilt forskningssamarbeid mellom lav- og 
mellominntektsland og høyinntektsland. Her har NTNU som Norges største 
universitet en viktig rolle å spille. Forskere fra lav- og mellominntektsland må få delta 
på lik linje i utforming og agendasetting i forskningssamarbeid, og samarbeidet bør 
ha en akademisk tilnærming heller enn som et resultat av bistandsprioriteringer. 
Studenttinget ved NTNU mener: 

• NTNU skal bidra i arbeidet med å nå bærekraftsmålene både nasjonalt og 
globalt. 

• NTNU har et samfunnsansvar for å bidra til utviklingen av sterke høyere 
utdannings- og forskningsinstitusjoner globalt. 

• NTNU bør bidra til å løse lokale utfordringer i lav- og mellominntektsland i 
samarbeid med lokale fagmiljø og institusjoner. 

 
Studenttinget ved NTNU skal: 

• Jobbe for økt likeverdig forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland 
ved NTNU  
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• Jobbe for gode insentiver for forskningssamarbeid med lav- og 
mellominntektsland og at slikt samarbeid skal bygge på prinsipper om likeverd 
og gjensidig anerkjennelse 

• Jobbe for at virkemidlene foreslått i rapporten om NTNUs samarbeid med lav- 
og mellominntektsland iverksettes. 

• NTNU skal synliggjøre studentenes muligheter til å utveksle til lav- og 
mellominntektsland, og tilrettelegge for studenter som velger dette på lik linje 
med utveksling til høyinntektsland 

 
 
STi-sak 10/19 Oppnevning til Råd for samarbeid med arbeidslivet 
 
Vedtak 
Gjermund Kvernmo Langset velges til RSA teknologi og næringsliv ved akklamasjon. 
AU ber om fullmakt til å supplere representanter til RSA skole, kultur og velferd. 
 
STi-sak 13/19 Utdanningspolitisk plattform 
 
Vedtak 
Studenttinget diskuterer saken. 
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