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Møtedato: 13.02.2020 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 03/20  Valg av landsmøtedelegater til Norsk  

 studentorganisasjon (NSO) 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
LM - Landsmøte 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Hensikt med saken 1 
Det skal velges 25 delegater og varadelegater til landsmøte til Norsk 2 
studentorganisasjon. 3 
 4 
Bakgrunn for saken 5 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike 6 
studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler, blant annet Studenttinget 7 
NTNU. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 8 
rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker 9 
blant studentene, samt å representere sine medlemslag.  10 
 11 
Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres én gang i året. I 2020 vil 12 
landsmøtet finne sted i Tønsberg 17.-19. april. Alle studenter tilknyttet NTNU er 13 
valgbare. I år arrangeres et stort felles formøte i Oslo 27.-29.mars, der alle 14 
delegatene kan møtes for å forberede seg sammen.  15 
 16 
Landsmøtedelegatene får reise og opphold til dette formøtet og landsmøtet dekket. 17 
Det forventes at alle NTNU-delegater som har mulighet blir med på formøtet, men de 18 
som deltar på Landsmøtet for aller første gang oppfordres sterkt til å delta. STi vil 19 
også arrangere flere formøter, som delegatene forventes å delta på.  20 
 21 
Saksbehandlers vurdering 22 
I tillegg til delegater til Landsmøtet skal det også velges et passende antall vara som 23 
må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler 24 
oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å 25 
stille.  26 
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 27 
Arbeidsutvalgets innstilling 28 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 29 
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Møtedato: 13.02.20 Saksbehandler: Kine Sørli  
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 04/20 Valg av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet  
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
KK – kontrollkomite 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken
I Studenttingets reglement står det at det skal være en kontrollkomité og at denne 1 
skal være Studenttingets kontrollorgan. Kontrollkomiteens arbeidsoppgaver er 2 
regulert fra en vedtatt arbeidsinstruks. Etter endringer i arbeidsinstruksen i 2019, ble 3 
det vedtatt at det skal velges to medlemmer for kalenderåret og et medlem for 4 
studieåret. Kontrollkomiteens medlemmer sitter frem til nye er valgt og avtroppende 5 
medlemmer har ansvar for erfaringsoverføring.  6 
 7 
Man trenger ikke være student ved NTNU for å være med i kontrollkomiteen, men 8 
man kan ikke være representant i Studenttinget eller NTNU-styret.   9 
 10 
Saksbehandlers vurdering 11 
Kontrollkomiteen skal være representert i alle møter i Studenttinget, samt møter i 12 
arbeidsutvalget hvor det fattes vedtak. Det er ikke nødvendig at alle tre deltar på alle 13 
møter, men det forventes at kontrollkomiteen avklarer og fordeler dette seg imellom. 14 
Medlemmene i komiteen må sette seg inn i STi sitt reglement og utfyllende regler, 15 
spesielt ved valg. De må også være tilgjengelige for AU og STi dersom det er spørsmål 16 
om tolking av disse. 17 
 18 
Det skal velges en leder for kontrollkomiteen med funksjonstid på 1 år, samt et 19 
medlem med samme funksjonstid. I tillegg skal det også velges et medlem med 20 
funksjonstid på et halvt år for å komme i tråd med ny stillingsinstruks for 21 
kontrollkomiteen.  22 
 23 
Arbeidsutvalget sin innstilling 24 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 25 
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Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 
til 

Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 07.10.19 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden for 
Studenttinget NTNU. 
 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter i STi 
eller Styret. 
 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

• Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

• Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene menes 
arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene ved NTNU. 

• Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 

• Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

 
 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder og ett medlem velges ved 
separat valg på Studenttingets første møte på vårsemesteret. Det øvrige medlemmet velges på 
Studenttingets første møte på høstsemesteret. 
 
 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de tilstedeværende 
representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og vedtas av STi.  
 
 



  

 
 
 
Møtedato: 13.02.20    Saksbehandler: Kine Sørli 
 
 
STi-sak 05/20  Supplering av vararepresentant til Læringsmiljøutvalget ved 
NTNU 
 
 
Forkortelser  
LMU – Læringsmiljøutvalget 
Relevant litteratur 
Mandat til LMU 
 
 
Bakgrunn for saken 
Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt 
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens §4-3 punkt 1 og 2. 
Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og 
ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.  
 
Begrepet læringsmiljø definerer læringsmiljøutvalgets arbeidsområde. Begrepet 
læringsmiljø forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og 
pedagogiske kontekster der studentenes lærings skjer, og som påvirker studentenes 
læringsutbytte.  
 
LMU skal blant annet: 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø. 
 
LMU består av 10 faste medlemmer, hvorav 5 representanter fra studentene og frem 
fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselsvis blant ansattes og 
studentenes representanter. 
 
Saksbehandlers vurdering 
LMU skal ha tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim, en studentrepresentant 
fra NTNU Gjøvik og en studentrepresentant fra NTNU Ålesund.  
 
Det skal suppleres en vararepresentant fra Trondheim. Funksjonstiden er frem til 
30.06.20. 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 
 

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


 
  
Møtedato: 13.02.2020 Saksbehandler: Åste S. Hagerup 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 06/20 Arbeidsprogram for Studenttinget 2020 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg:  
Arbeidsprogram for Studenttinget 2020 
_______________________________________________________________________ 
 
Begreper:  
ZEB-COM (linje 18): Et nullutslippsbygg hvor bygningens fornybare energiproduksjon 
kompenserer for klimagassutslippet fra bygging, drift og produksjon av byggematerialer.  
 
Studieportefølje (linje 14): Studieporteføljen består av alle studiepoenggivende 
studietilbud og omfatter alle gradsgivende studieprogram, videreutdanninger, årsstudier 
og enkeltemner. 
 
Miljøutviklingsplan (linje 20): Konkrete mål og tiltak for å redusere NTNU sitt  
klimagassutslipp for de neste 10 årene.  
 
Blackboard Ally (linje 67): et verktøy som emneansvarlig kan bruke for å gjøre det 
digitale innholdet han eller hun legger ut, mer universelt uformet.  
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Studenttinget velger sitt arbeidsutvalg for sittende periode. AU har som mandat å 2 
fremme politikken som er vedtatt av STi, samt være saksforberedende og innstille på 3 
saker til STi-møtene. AU består av leder, læringsmiljøpolitisk ansvarlig, internasjonalt 4 
ansvarlig, fagpolitisk ansvarlig, stedlig leder i Gjøvik og stedlig leder i Ålesund. I tillegg 5 
til dette velges en av AU-stillingene i Trondheim som nestleder. For 2020 er det 6 
læringsmiljøpolitisk ansvarlig som er valgt til nestleder.  7 
 8 
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For at AU skal ha tydelig rammer for hva de skal arbeide med i løpet av året, vedtar 9 
Studenttinget et arbeidsprogram på periodens første møte. Et arbeidsprogram skal 10 
bestå av dagsaktuelle saker for studentmassen, samt pågående eller forventede 11 
politiske prosesser ved NTNU. 12 
 13 
Arbeidsprogrammet er delt inn i seks tema med brødtekst og underliggende punkter. 14 
Temaene er Bærekraft, Campus, Internasjonalisering, Læringsmiljø, Utdanning og 15 
Organisasjon og synlighet. Temaene kommer i alfabetisk rekkefølge, med 16 
Organisasjon og synlighet til sist. 17 
 18 
Saksbehandlers vurdering 19 
 20 
Det er hensiktsmessig å ha et arbeidsprogram som er konkret og avgrenset til tydelige 21 
tema. Arbeidsutvalget har forsøkt å konkretisere de fleste punktene for å gjøre dem 22 
gjennomførbare i inneværende periode, samtidig som noen av punktene er mer 23 
overordnede og henviser til lengre prosesser og større fokusområder. 24 
Arbeidsprogrammet for 2020 viderefører gode tiltak fra arbeidsprogrammet 2019. 25 
Grunnen til dette er at mange av problemstillingene fra foregående år er relevante også 26 
i år, samtidig som det er viktig at prioriteringene justeres basert på hvor langt man har 27 
kommet i arbeidet med prioriteringene fra 2019, og hva Studenttinget skal fokusere på 28 
i 2020. Dette gir kontinuitet i arbeidet, i tillegg til at det gir nye ambisiøse mål for 2020. 29 
  30 
Språket i arbeidsprogrammet er åpent for å sikre handlingsrom og sørger for en viss 31 
fleksibilitet i arbeidsoppgaver gjennom året. Sammen med konkretet punkt bør dette 32 
gi et bilde av både hva som er viktig på et overordnet plan, og samtidig hva man skal 33 
prioritere innenfor disse rammene. 34 
 35 
Nytt i arbeidsprogrammet for 2020 er at temaet Bærekraft er lagt til. AU har gjort en 36 
vurdering og kommet frem til at det er hensiktsmessig å samle alle punktene som faller 37 
inn under bærekraft her, i stedet for å ha disse punktene under de respektive temaene 38 
de faller innenfor.  39 
 40 
AU har diskutert om det på linje 113 skal stå «studentvelferd» eller ikke. Det er ønskelig 41 
at Studenttinget diskuterer hvor vidt Sit, som er de som i hovedsak driver med 42 
studentvelferd, skal ha fri tilgang til disponering av areal. Samtidig ønsker vi at det 43 
diskuteres om dette faller innunder STi sitt mandat. 44 
 45 
Arbeidsutvalgets innstilling 46 
Studenttinget vedtar Arbeidsprogram for 2020 med den endringer som kommer frem 47 
under møtet. 48 



Arbeidsprogram for Studenttinget 2020 1 
 2 
 3 
Bærekraft 4 
Klimaendringer har blitt en utfordring for det globale verdenssamfunnet. NTNU skal 5 
være en aktiv og kunnskapsproduserende aktør i samfunnsdebatten samtidig som de 6 
skal utdanne kandidater som er faglig kvalifiserte til å takle disse utfordringene. NTNU 7 
må også forplikte seg til å bli en mer bærekraftig institusjon med en grønn virksomhet 8 
på alle nivå. Et fokus på bærekraft må derfor prege alt fra internt drift til innholdet i 9 
studieporteføljen.  10 
 11 
Studenttinget NTNU skal.. 12 

• Arbeide for at NTNU skal benytte seg av mer miljøvennlig transport.  13 
• Arbeide for en gjennomgang av NTNUs studieportefølje for å sikre et 14 

bærekraftig innhold og resultat. 15 
• Arbeide for en utbedring av resirkuleringsmuligheter og avfallshåndtering på 16 

campus, med spesielt fokus på helg og kveldstid. 17 
• Arbeide for at alle nye campusbygg skal ha ZEB – COM standard, spesielt inn 18 

mot campussamlingen på Gløshaugen.  19 
• Arbeide for at målene og tiltakene satt i NTNUs nye miljøutviklingsplan blir 20 

implementert på en tilfredsstillende måte.  21 
 22 
Internasjonalisering   23 
Selv om «internasjonaliseringsåret» 2019 er over, vil internasjonalisering fremdeles 24 
være et viktig fokus- og utviklingsområde. NTNU må gjøre mer for å formidle forskning 25 
og kunnskap internasjonalt, og det gjenstår mye arbeid for å oppnå måltallene for inn- 26 
og utveksling. Utvekslingstilbudet må styrkes og tilrettelegges bedre av fakultetene for 27 
de ulike studentgruppenes behov. Større ressurser må settes inn for å sikre 28 
at innvekslingsstudenter har de samme forutsetningene for å delta i NTNUs 29 
virksomhet som norske studenter. Det er viktig at internasjonale studenter ivaretas 30 
både faglig og sosialt hvis NTNU skal kunne fremstå som mangfoldig og inkluderende. 31 
Tilbud om norsk språkopplæring, mulighet til å delta i studentfrivilligheten og gode 32 
arenaer for kulturutveksling må til for å legge grunnlaget for en mangfoldig og 33 
inkluderende studiehverdag.  34 
 35 
Studenttinget NTNU skal...  36 

• Arbeide for at informasjon om utveksling er oppdatert, tydelig og lett tilgjengelig.  37 
• Arbeide for at NTNU får på plass en robust beredskapsplan for utvekslende 38 

studenter som oppholder seg i kriserammede områder.    39 
• Arbeide for at alle internasjonale studenter skal få muligheten til å delta på 40 

norskkurs.  41 
• Arbeide for at det iverksettes faglige og sosiale tiltak som bidrar til et større 42 

mangfold i studentfrivilligheten, og økt kulturutveksling mellom norske og 43 
internasjonale studenter.  44 

 45 
 46 
 47 
 48 
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Læringsmiljø 49 
Læringsmiljø er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 50 
forholdene som påvirker den enkelte studentens studiesituasjon. Et godt læringsmiljø 51 
er en forutsetning for kvalitet i utdanningen og trivsel i studiehverdagen. Læringsmiljøet 52 
skal legge til rette for studentens faglige og sosiale utvikling samt skape trygge og 53 
forutsigbare rammer for en god studenttilværelse, uavhengig av funksjonsevne, 54 
studieby og campus.  55 
 56 
Studenttinget NTNU skal… 57 

• Arbeide for at NTNU forvalter sine arealer og organiserer undervisningen slik at 58 
kveldsundervisning unngås. 59 

• Arbeide for at NTNU tydelig og aktivt formidler til studentene hvordan de kan 60 
varsle om avvik og trakassering. 61 

• Arbeide for at NTNU tilrettelegger for økt bruk av studentarbeidsarealer i 62 
eksamensperioder, ved blant annet å forlenge driftstid av ventilasjon og 63 
hyppigere vask av lokaler. 64 

• Arbeide for at studentmiljøer som påvirkes av bygge- og flytteprosesser sikres 65 
et godt læringsmiljø gjennom hele prosessen.  66 

• Arbeide for at ansatte skal bruke Blackboard Ally for å sikre digital universell 67 
utforming av alle undervisningsrelaterte dokumenter. 68 

 69 
Utdanning 70 
Utdanningene ved NTNU skal være forskningsnære og forskningsbaserte og formidles 71 
i tråd med god pedagogisk praksis. De skal også legge til rette for høy grad av 72 
nytenkning og refleksjon til fordel for både ansatte og studenter. Studenter skal også 73 
tilbys muligheter for tverrfaglighet i sine studier og medvirke i kvalitetsarbeidet ved 74 
NTNU. Digitaliseringsfokuset ved NTNU tilsier at digitale ressurser og verktøy skal 75 
være brukervennlige og bidra til en mer effektiv og håndterlig studiehverdag. Som et 76 
universitet med studenter i tre byer må NTNU også sørge for at forskningsnære og 77 
forskningsbaserte studier og studentmedvirkning i kvalitetsutvikling ivaretas ved alle 78 
sine campuser. 79 
 80 
Studenttinget NTNU skal… 81 

• Arbeide for at vurdering, læringsaktiviteter og veiledning ved alle studieprogram 82 
gjennomføres etter god pedagogisk praksis og med godt læringsutbytte i fokus. 83 

• Arbeide for at NTNU har et referansegruppesystem som legger tydelig føringer 84 
for både ansatte og studenter i arbeidet med kvalitetssikring. 85 

• Arbeide for at studenter medvirker i alle ansettelsesprosesser hvor den tilsatte 86 
vil arbeide tett med studenter og/eller vil kunne ha stor påvirkning på 87 
studiehverdagen.  88 

• Arbeide for at NTNU fremmer tverrfaglighet og gir rom for kreative og innovative 89 
utdanninger med stort rom for ulike og nye fagkombinasjoner.  90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
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Campus 97 
I de kommende årene skal det bygges nytt og bygges om på store deler av NTNUs 98 
campus. Det foregår campusutvikling i alle tre byene, med særlig trykk ved NTNU 99 
Trondheim som skal samles rundt Gløshaugenplatået. Framtidens campus må 100 
oppfylle arealbehov for både studenter og ansatte, både når det gjelder faglig og sosial 101 
aktivitet. Samtidig må bygningsmassen være fleksibel nok for framtidens behov og 102 
utvikling av virksomhet. Studentfrivilligheten står sentralt i arbeidet med å skape faglige 103 
og sosiale arenaer, og bidrar til økt trivsel og tilhørighet blant studentene. Frivilligheten 104 
trenger egnede lokaler - dette må NTNU sørge for. Byggeprosessen må ikke gå på 105 
bekostning av studentenes læring og aktiviteter, og NTNU må gå aktivt inn for å 106 
opprettholde et godt læringsmiljø gjennom hele prosessen. 107 
 108 
Studenttinget NTNU skal… 109 

• Arbeide for at beslutningene som blir tatt i forbindelse med campusutvikling 110 
legger til rette for fremtidig vekst og utvikling, og at studenter er involvert 111 
gjennom hele prosessen.  112 

• Arbeide for at studentfrivillighet, studentvelferd og studentdemokrati får 113 
tilstrekkelige arealer til å drive sin virksomhet og får disponere disse fritt. 114 

• Arbeide for at studentene føler tilhørighet til campus ved at NTNU oppretter 115 
egne studentarealer i nærheten av deres fagmiljø. 116 

• Arbeide for en levende og døgnåpen campus i alle studiebyer ved å legge til 117 
rette for studentaktivitet døgnet rundt. 118 

• Arbeide for at studentboliger ikke blir bygget på Gløshaugenplatået, men fortsatt 119 
nært campus  120 
 121 

Organisasjon og synlighet  122 
Som følge av fusjonen ble det i 2016 foretatt omstruktureringer av studentdemokratiet 123 
ved NTNU. En del av dette var at Studenttingets arbeidsutvalg og ledergruppe ble 124 
endret, og Studenttinget NTNU vedtok at ordningen skulle evalueres etter en viss tid. I 125 
2019 ble det påbegynt et arbeid med dette og satt ned en ekstern arbeidsgruppe som 126 
i 2020 skal avlegge sin rapport. Som et resultat av dette ønsker vi å se på mulige 127 
endringer av ledergruppens struktur. Rapporten kan også avdekke behov for andre 128 
organisatoriske endringer i studentdemokratiet.  129 
 130 
Samtidig ser vi at valgoppslutningen og Studenttingets generelle synlighet ikke er god 131 
nok. For å snu denne trenden må man jobbe kontinuerlig gjennom hele året for å 132 
synliggjøre studentdemokratiet og bevisstgjøre studentene ved NTNU på deres 133 
muligheter for medvirkning.  134 
 135 
Studenttinget NTNU skal...  136 

• Arbeide for at resultatene fra rapporten til den eksterne arbeidsgruppen skal 137 
ligge til grunn for endringer i Ledergruppens sammensetning.  138 

• Arbeide sammen med resten av studentdemokratiet og andre partnere for å 139 
utarbeide nye måter en kan øke synligheten til studentdemokratiet i sin helhet.  140 

• Arbeide kontinuerlig for å øke synligheten i media, på campus og i andre 141 
relevante fora.  142 

• Videreutvikle egne informasjonskanaler med spesielt fokus på hjemmesider og 143 
engelskspråklig oversettelser.  144 

• Revidere promoteringsplanen. 145 
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