
 
 
 

29.10.2020  
 

MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 08/20 

 
Dato: 22.10.2020- Møtetid: 17:15- 21:25 
Møtested: Rom KA-A001, Kalvskinnet 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 

 Representanter med vara 

 Faste observatører 

 

Kopi til: Styret NTNU 

 Administrasjonen NTNU 

 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 

 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

 Norsk Studentorganisasjon 

 Studentmedia 

 
Referent: Hege Hoem Spjøtvold 
 
Ordstyrer: Kristian Hovd Sjøli 
 
Tellekorps: Mathilde Eikesund og Simen Ringdahl 
 
 

Til stede: Gøran Ole André Søbye Borg  Gjøvik 
 Lina Marie Feste    Gjøvik 
 Ingrid Folstad     Trondheim 
 Erik S. Finnes     Trondheim 
 Anders Bendiksen    Trondheim 
 Andreas Knudsen Sund   Trondheim 
 Sanne Storesund Hansson   Trondheim 
 Charlotte Maigull Söderström   Trondheim 
 Karoline Bonnerud    Trondheim 
 Vegard Undheim    Trondheim 
 Kristian Svartås     Trondheim 



2 
 
 

29.10.2020  
 

 Talal Mahmood     Trondheim  
 Åse Marie Mundal    Trondheim 
 Torkil Seljestokken    Trondheim 
 Åsne Stige     Trondheim  
 Magnus Landheim    Trondheim 
 Thomas Ramirez    Trondheim 
 Ragnhild S. Gjennstad (vara)   Trondheim 
 Gina M. Bjelland (vara)   Trondheim 
 Markus Gaasholt   (vara)   Ålesund 
 Tom- André Helvig    Ålesund 
 
 

Forfall:  Aslak Hollund     Trondheim 
 Savan Anghan     Ålesund 
 Ingeborg P. Reigstad     Trondheim 
 Lone Bergland Christoffersen  Trondheim 
 Line Ås Finberg     Trondheim 
 Sigurd Solheim     Trondheim 
 Stine Romundstad    AU 
 Svein-Erik S. Olsen    AU 
 Simon Løvdal     AU 
 
 
 

Tilstede på bakbenken: 
 Cecilie B. Raustein   KK 
 Jørgen Sunnvoll   KK 
 Simen Ringdahl    Styret 
 Mathilde Eikesund   Styret 
 Åste Hagerup    AU 
 Tobias Røed    AU 
 Håkon Gravem Isaksen  AU 
 Jonas Låstad    FTV – NV 
 Venil Volla 
 
  
 
Kristian Hovd Sjøli valgt som ordstyrer. Hege Hoem Spjøtvold ble valgt som referent. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Tellekorps ble Simen Ringdahl og Mathilde 
Eikesund. 
 
 
Studenthumanisten, Emma Skjølberg, var og informerte 
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STi-sak 29/20 Oppnevning av studentrepresentanter til 
Skikkethetsnemnda 
(17.30) Antall stemmeberettigede: 21 

Åste S. Hagerup innledet i saken. 

Ingen kandidater stilte 

Forslag 1: «AU får fullmakt til å oppnevne studenter til Skikkethetsnemnda» 

Votering 
Vedtatt. 

Vedtak 
«AU får fullmakt til å oppnevne studenter til Skikkethetsnemnda» 

 

STi-sak 25/20  Digital utveksling 
(17.40)  Antall stemmeberettigede: 21 

Håkon G. Isaksen og Tobias Røed innledet i saken. 

Det ble åpnet for spørsmål før det ble gått til debatt. 

Det kom inn 4 endringsforslag i saken: 

1. Endringsforslag fra Ingrid Folstad: 
Kulepunkt 4: Endring 

Slik det står: At digital utveksling kan vanskelig erstatte både det faglige og kulturelle utbyttet 
ved fysisk utveksling.  

Forslag til endring: At digital utveksling ikke kan erstatte det faglige og kulturelle utbyttet som 
ved fysisk utveksling.  

2. Endringsforslag fra Ingrid Folstad: 
Kulepunkt: 5: strykning 

 
3. Endringsforslag fra Tom-André Helvig: 

Nytt kulepunkt 

«At NTNU skal arbeide for muligheten for å ta enkeltemner ved andre universiteter.» 

4. Endringsforslag fra Ragnhild S. Gjennestad: 
Nytt kulepunkt (linje 154?): 
 
«Dersom det utvikles digital utveksling ved NTNU bør ikke dette gå ut over 
utdanningskvaliteten og læringsutbytte til NTNUs studenter på campus.» 
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Votering 
Votering over punkt 1: Vedtatt 
Votering over punkt 2: Vedtatt mot 6 stemmer og 3 avholdende 
Votering over punkt 3: Vedtatt 
Votering over forslag 1 mot punkt 4: Forslag 1 fikk flest stemmer 
Votering over punkt 4 som i forslag 1: Vedtatt 
Votering over punkt 5: Vedtatt 
Votering over forslag 3: Vedtatt 
Votering over forslag 4: Vedtatt 

Vedtak 
«Studenttinget mener: 

• At NTNU må fortsette å prioritere fysisk utveksling. 
• At NTNU skal utrede for hvordan digital utveksling kan operasjonaliseres og 

integreres i studietilbudet. 
• At NTNU skal være en pådriver for nye modeller innen studentmobilitet gjennom 

nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  
• At digital utveksling ikke kan erstatte det faglige og kulturelle utbyttet som ved 

fysisk utveksling. 
• At NTNU skal arbeide for økt digital studentmobilitet mellom egne campuser og 

studiebyer. 
• At NTNU skal arbeide for muligheten for å ta enkeltemner ved andre 

universiteter 
• Dersom det utvikles digital utveksling ved NTNU bør ikke dette gå ut over 

utdanningskvaliteten og læringsutbytte til NTNUs studenter på campus.» 

 

STi-sak 28/20  Endring av arbeidsinstruks for FUI 
(18.20)  Antall stemmeberettigede: 21 

Tom – André Helvig orienterte i saken 

Det kom inn 1 endringsforslag til saken fra Tom-André Helvig 

Endre linje 12: «Representantene jobber sammen og tilstreber å møte på skype 
sammen med konsulenten på regelmessige intervaller.» 

Til 

«Representantene jobber sammen og tilstreber å møte digitalt sammen med 
konsulenten hver 14 dag.»  

Votering 
Votering over endringsforslag: Vedtatt 
Votering over ny instruks:  Vedtatt 
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Vedtak: 
«Ny arbeidsinstruks per 22.10.2020 
 
Arbeidsinstruks for FUI-representantene 
 
Studentrepresentantene i FUI skal ivareta ingeniørstudentene sine interesser i 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen. Det sitter fire studentrepresentanter i 
FUI hvorav to har studiested Trondheim, en har studiested Ålesund og en har 
studiested Gjøvik. Representanten fra Gjøvik samt en representant fra Trondheim blir 
valgt på våren og innehar stillingen for et studieår. Andre representanten fra 
Trondheim samt representanten fra Ålesund blir valgt på høsten og innehar stillingen 
for et kalenderår. Representantene jobber sammen og tilstreber å møte digitalt 
sammen med konsulenten hver 14 dag.. Representantene er selv ansvarlig for å 
fordele arbeidsoppgaver ut ifra studiested, studiesituasjon og timeplan. 
 
Arbeidsoppgaver: 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUI. 
- Representere ingeniørstudentenes meninger i FUI både under og utenom 

møtene. 
- Arrangere formøter med studentrådet for ingeniørutdanningen (SR-ING) sine 

medlemmer i egen studieby. 
- Delta på Studenttingsmøter/Studentparlamentsmøter når saker som angår 

ingeniørstudentene behandles. 
- Ta initiativ i saker som opptar ingeniørstudentene. 
- Strekke seg til å delta på Studenttingsseminar og studentrådsseminar. 
- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 
- Være ledere for SR-ING. 
- Arrangere allmøte for SR-ING i Trondheim, Gjøvik og Ålesund ved valg av nye 

representanter. 
I tillegg er det ønskelig at en av representantene fra Trondheim deltar på: 
- Formøter til universitetsstyret, formøter til utdanningsutvalget og FTV-forum 

når saker som angår ingeniørstudentene behandles.» 
 
 

STi-sak 27/20  Forskerlinjer ved NTNU 
(18.30)  Antall stemmeberettigede: 21 

Håkon G. Isaksen orienterte i saken. 

Det ble stilt spørsmål før det ble gått til debatt. 

Det kom inn 1 tilleggsforslag til saken fra Ragnhild Sødal Gjennstad 

«At dersom det etableres forskerlinjer ved NTNU må det fortsatt fokuseres på tiltak 
for å rekruttere egne studenter fra normalt studieløp til doktorgradsutdanning ved 
NTNU».  
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Votering 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
Votering over helheten: Vedtatt 

Vedtak 
«Studenttinget NTNU mener… 

• At forskerlinjer vil kunne være et hensiktsmessig tiltak for å øke rekrutteringen 
til egen vitenskapelig stab, og utdanne flere kandidater med doktorgrad. 

• At NTNU må prioritere studentmedvirkning i de videre prosessene med 
implementering av forskerlinjer, både sentralt og lokalt på fakultetene. 

• At NTNU må anerkjenne viktigheten av studentenes økonomiske situasjon, og 
arbeide for at videre arbeid med forskerlinjer fokuserer på gode økonomiske 
vilkår for studentene. 

• At videre utredninger og implementeringer av forskerlinjepiloter gjøres med 
fokus på å dekke bredden av NTNUs fagprofil.  

• Studenttinget er positive til opprettelse av forskerlinjer på NTNU som et 
supplement til eksisterende linjer. 

• At dersom det etableres forskerlinjer ved NTNU må det fortsatt fokuseres på 
tiltak for å rekruttere egne studenter fra normalt studieløp til 
doktorgradsutdanning ved NTNU.» 

 

Pause 19.05 – 19.30 

 

STi-sak 26/20  Skolepenger for internasjonale studenter 
(19.30)  Antall stemmeberettigede: 21 

Mathilde Eiksund, Simen Ringdahl og Tobias Røed orienterte i saken 

Det kom inn 3 endringsforslag til saken 

1. Endringsforslag fra Ingrid Folstad: 
Tillegg:  
Kulepunkt 1: Legge til på slutten  “...ved offentlige utdanningsinstitusjoner i 
Norge” .  
 

2. Strykningsforslag fra Erik Finnes  
ønsker å styrke kulepunkt 3 
 

3. Nytt kulepunkt fra Ingrid Folstad og Andreas K. Sund 
«Studenttinget NTNU er åpne for at det utredes et forslag for å innføre en 
søknadsavgift for internasjonale studenter.»  

 

Votering 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
Votering over forslag 2: Falt mot 5 stemmer 
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Votering over forslag 3: Falt mot 6 stemmer 
Votering over kulepunkt 2: Vedtatt 

Vedtak 
«Studenttinget mener:  

• At det ikke skal innføres skolepenger for internasjonale studenter ved offentlige 
utdanningsinstitusjoner i Norge. 

• At NTNU skal etterstrebe å være et internasjonalt attraktivt universitet med høy 
utdanningskvalitet gjennom andre virkemidler enn prissetting av utdanning.   

• At NTNU skal være en forkjemper for at det ikke innføres skolepenger for noen 
av deres studenter i Norge.» 

 

Pause fra kl. 20.35 – 20.45 

 

Ref-sak 36/20  STi-møte 06/20 
Referat ble godkjent. 

Ref-sak 48/20  STi-møte 07/20 
Referat ble godkjent med redaksjonelle endringer. 

Ref-sak 37/20  AU-møte 13/20 - 18/20(ligger på nett) 
Referatene ble godkjent. 

Ref-sak 49/20  AU-møte 19/20 - 21/20(ligger på nett) 
Referatene ble godkjent. 

Ref-sak 50/20 AU-medlemmene refererer kort  
Orientering har blitt sendt ut på e-post. 

Det ble orientert fra Gjøvik  

Ref-sak 51/20 Referat Styret 
Sendt ut på e-post, men Mathilde Eikesund orienterte kort om valget 

Ref-sak 52/20  Referat fra Studentråd/allmøter  
IV: Andreas K. Sund orienterte kort. 

SR-Siving: Ingrid Folstad spurte om det var greit for Studenttinget at de ikke avholdte 
allmøte for å komme med forslag til FUS-kandidat, men at kandidaten ble sendt rett 
til Studenttinget. Det kom ingen protester. Hun orienterte også fra FUS. 

ØK: Erik Finnes orienterte kort 

HF: Gina Bjelland orienterte kort.  

NV: Jonas Låstad orienterte kort. 
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SR-ING: Tom-André Helvig orienterte kort 

 

Ref-sak 53/20 Referat fra Velferdstinget 
Kristian Svartås orienterte kort. 

Ref-sak 54/20 Referat fra råd, verv og utvalg  
Ingen til orientering. 

Ref-sak 55/20 Referat fra SP-DMMH 
Ingen til orientering. 

Ref-sak 56/20 Referat fra NSO 
Åste S. Hagerup orienterte kort 

Ref-sak 57/20 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ingen oppnevninger gjort 

Ref-sak 58/20 Referat fra DION 
Ingen til orientering.  

 

Eventuelt: 
Det jobbes med å få Adobepakken på linjeforeningene. Noen har fått hjelp, mens 
andre får nei. 

 

Møtekritikk  
Møtekritikk tatt til orientering 
 

Møte hevet  
(kl. 21.25) 
 
 
 
Åste Hagerup /s/       Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
Leder       Referent 
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