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Møtedato: 04.02.21      Saksbehandler: Simon Løvdal 
 
 
STi-sak 36/20  Valg av studentrepresentant til LMU 
 
 
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 fem 
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.  
 
Studenttinget velger en studentrepresentant med funksjonstid fra 04.02.2021 – 
31.12.2021 som skal erstatte Erik S. Finnes. Studenttinget velger også personlig 
vara. De øvrige studentrepresentantene har videre funksjonstid.  
 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 

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


  

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 
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Møtedato: 04.02.21 Saksbehandler: Andreas Knudsen Sund 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 03/21 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. I tillegg skal 19 
det også velges et medlem med funksjonstid på 1 år.  20 
 21 
Arbeidsutvalget sin innstilling 22 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 23 
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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.  
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Møtedato: 04.02.21 Saksbehandler: Andreas Knudsen Sund 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 04-21 Valg 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-22 
, og 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 29 

blir 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 36 
Forskningspolitisk nestleder en innføring i relevante saker i UU. 37 

 38 
Saksbehandlers vurdering 39 
Sigurd Solheim sitter nå i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som fagpolitisk ansvarlig. 40 
I tillegg har Aleksander Aven Thiren vært studentrepresentant i UU frem til han trakk seg 41 
fra vervet 31.12.20 da han har flyttet til Oslo. Vervets periode er fra 04.02.21 til 42 
30.06.2021.  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 
Følgende kandidat har stilt på forhånd: 51 
Håkon Gravem Isaksen. 52 
 53 
Man kan stille til valg helt frem til avstemming/votering. 54 
 55 
Arbeidsutvalgets innstilling 56 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 57 
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Møtedato: 04.02.21 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 05/21 Supplering av varalisten til Studenttinget  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Ifølge 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 jul så mangler valgkretsen for Gjøvik 1 fast representant og 2 varaer. Valgkretsen 6 
for Ålesund har kun 1 vara, mens Trondheim har 4 varaer.  7 
 8 
Saksbehandlers vurdering 9 
Representantene må velges inn på rekkefølge. For å kunne være kandidat må navn 10 
meldes inn innen én uke før møtet der valget skal holdes.  11 
 12 
Det kan velges inntil 16 varaer for Trondheim, 1 vara for Ålesund og 3 varaer for Gjøvik. 13 
For Gjøvik vil kandidaten som prioriteres øverst rykke opp til fast representant. 14 
Funksjonstiden vil være frem til 31.12.21. 15 
 16 
Følgende kandidater har stilt: 17 
 18 
Valgkrets Trondheim 19 
Nils Oskar Tronrud 20 
Anne Cecilie Løvenskiold 21 
Markus Tørnkvist 22 
Magnus Robertsen Mostad 23 
 24 
Valgkrets Ålesund 25 
Kasper Strømme Oshaug 26 
Sander Hansen 27 
 28 
Valgkrets Gjøvik 29 
Eirin Lothe Albriktsen 30 
 31 
Arbeidsutvalgets innstilling 32 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 33 



 
  
Møtedato: 04.02.2021 Saksbehandler: Andreas K. Sund 

_______________________________________________________________________ 
 
Sti-sak 06/21 Arbeidsprogram for Studenttinget 2021 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg:  
Arbeidsprogram for Studenttinget 2021 
_______________________________________________________________________ 
 
Begreper:  
Blackboard Ally (linje 51): et verktøy som emneansvarlig kan bruke for å gjøre det 
digitale innholdet han eller hun legger ut, mer universelt uformet.  
 
Studieportefølje (linje 85): Studieporteføljen består av alle studiepoenggivende 
studietilbud og omfatter alle gradsgivende studieprogram, videreutdanninger, årsstudier 
og enkeltemner. 
 
ZEB-COM (linje 119): Et nullutslippsbygg hvor bygningens fornybare energiproduksjon 
kompenserer for klimagassutslippet fra bygging, drift og produksjon av byggematerialer.  
 
Miljøutviklingsplan (linje 145): Konkrete mål og tiltak for å redusere NTNU sitt  
klimagassutslipp for de neste 10 årene.  
_______________________________________________________________________ 
 
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 5 
tillegg til dette velges en av AU-stillingene i Trondheim som nestleder. For 2021 er 6 
det 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 fem tema med brødtekst og underliggende punkter. 14 
Temaene er Campus, Internasjonalisering, Læringsmiljø, Utdanning og Organisasjon 15 
og synlighet.  16 
 17 
Saksbehandlers vurdering 18 
 19 
Det er hensiktsmessig å ha et arbeidsprogram som er konkret og avgrenset i tydelige 20 
tema. Arbeidsutvalget har forsøkt å konkretisere punktene for å gjøre dem 21 
gjennomførbare i inneværende periode, samtidig er noen av punktene overordnede og 22 
henviser til langsiktige mål og prosesser. Selv om punkter står under et spesifikt tema, 23 
skal det fortsatt gjennomsyre arbeidet til hele arbeidsutvalget uavhengig av 24 
ansvarsområde. Arbeidsprogrammet for 2021 viderefører enkelte tiltak fra 25 
arbeidsprogrammet 2020. Grunnen til dette er at pandemien gjennom 2020 satte en 26 
stopper for arbeidet med flere punkter som forblir relevante for 2021. Samtidig er det 27 
viktig at prioriteringene justeres basert på hvor langt man har kommet i arbeidet fra 28 
2020, og hva Studenttinget skal fokusere på i 2021. Dette gir kontinuitet i arbeidet, i 29 
tillegg til at det gir nye ambisiøse mål for 2021. Flere nye punkter relaterer spesifikt til 30 
problemer som er gjeldende under pandemien, selv om det anerkjennes at den vil 31 
påvirke tilnærmet alle punkter så lenge den vedvarer. Likevel skal Studenttiget jobbe 32 
langsiktig med hvert tema, og utvikle politikk som står seg også etter pandemien og 33 
reflekterer erfaringene fra den. 34 
  35 
Språket i arbeidsprogrammet er åpent for å sikre handlingsrom, men sørger samtidig 36 
for en viss fleksibilitet i arbeidsoppgaver gjennom året. Sammen med konkrete punkt 37 
bør dette gi et bilde av både hva som er viktig på et overordnet plan, og samtidig hva 38 
man skal prioritere innenfor disse rammene. 39 
 40 
Arbeidsutvalget vurderer det som hensiktsmessig å fjerne Bærekraft som hovedtema, 41 
med ønske at bærekraftsaspektet skal være underliggende for og gjennomsyre alt av 42 
Studenttingets politikk. Derfor er det lagt ved punkter som konkret omhandler 43 
bærekraft i alle utvalgte tema.  44 
 45 
Saksbehandlers innstilling 46 
Studenttinget vedtar Arbeidsprogram for 2021 med de endringer som kommer frem 47 
under møtet. 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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Arbeidsprogram for Studenttinget 2021 1 
 2 

Internasjonalisering  3 
 4 
Det er ingen tvil om at COVID-19 påvirker internasjonaliseringen av NTNU. I 2020 5 
ble internasjonal studentmobilitet kraftig begrenset, og dette kommer også til å være 6 
gjeldende i store deler av 2021. 7 
 8 
Med bakgrunn i dette er det viktigere nå enn noen gang at internasjonalisering forblir 9 
et fokus- og utviklingsområde for NTNU. Utvekslingstilbudet må styrkes og 10 
tilrettelegges av fakultetene for de ulike studentgruppenes behov, med et spesielt 11 
fokus på å få opp tallene for inn- og utveksling etter pandemien. For at NTNU skal nå 12 
sitt mål om å bli mer mangfoldig og inkluderende må internasjonale studenter 13 
integreres bedre i studentvirksomheten. Både i studiene og i studentfrivilligheten, 14 
samt få tilbud om norsk språkopplæring. NTNU må videreutvikle gode prosesser 15 
knyttet til ambisjonene i mobilitetsmeldingen fra Stortinget, som vil stå sentralt for 16 
arbeidet med internasjonal studentmobilitet i årene fremover.  17 
 18 
Studenttinget NTNU skal... 19 

• Arbeide for at informasjon om utveksling og reiserestriksjoner er oppdatert, 20 
tydelig og lett tilgjengelig 21 

• Arbeide for at NTNU er forberedt ved større hendelser for utvekslende 22 
studenter gjennom gode beredskapsplaner 23 

• Arbeide for at NTNU videreutvikler gode prosesser rundt stortingsmeldingen 24 
om internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning, og gjenoppretter 25 
mobilitetsutvalget 26 

• Arbeide for at internasjonale studenter blir ivaretatt og inkludert i NTNUs 27 
virksomhet og studentfrivilligheten 28 

• Arbeide for at alle internasjonale studenter får tilbud om norskkurs 29 

  30 
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Læringsmiljø 31 
 32 
Læringsmiljøet er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 33 
forholdene som påvirker den enkelte studentens studiesituasjon. Et godt læringsmiljø 34 
er en forutsetning for kvalitet i utdanningen og trivsel i studiehverdagen. 35 
Læringsmiljøet skal legge til rette for studentens faglige og sosiale utvikling samt 36 
skape trygge og forutsigbare rammer for en god studenttilværelse, uavhengig av 37 
funksjonsevne, studieby og campus. 38 
 39 
Koronapandemien har i stor grad preget studiehverdagen det siste året og vil 40 
fortsette å påvirke oss i år. Dette har ført til store utfordringer med å sikre et forsvarlig 41 
læringsmiljø for studentene og det er viktig at NTNU tar grep for å bedre dette. 42 
 43 
Studenttinget NTNU skal... 44 

• Arbeide for at studenter kan benytte campus til både faglig og sosial aktivitet, 45 
innenfor smittevernstiltakene 46 

• Følge opp at studentene informeres om NTNUs varslingssystem og at dette 47 
fungerer slik det skal 48 

• Arbeide for at studentmiljø som påvirkes av bygge- og flytteprosesser sikres et 49 
godt læringsmiljø gjennom hele prosessen 50 

• Arbeide for at Blackboard Ally aktivt blir tatt i bruk for å sikre universell 51 
utforming av digitale læremidler 52 

• Arbeide for at NTNU skal ha tilstrekkelig med audiovisuelt utstyr med 53 
tilfredsstillende kvalitet til å streame undervisning 54 

• Arbeide for å styrke likestilling og mangfold blant studenter og ansatte 55 
 56 

Utdanning 57 
 58 
NTNUs utdanningstilbud skal være forskningsnært og forskningsbasert, samt 59 
formidlet i tråd med god pedagogisk praksis. I tillegg til å basere utdanningen på det 60 
fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap, skal det legges til 61 
rette for høy grad av nytekning og refleksjon. Studentene skal enkelt ha mulighet til å 62 
inkludere tverrfaglighet og bærekraft i sitt studieløp, samt medvirke i 63 
kvalitetssikringsprosesser. Gjennomgangen av kvalitetssikringssystemet skal sikre et 64 
enkelt og velfungerende referansegruppesystem. 65 
 66 
Under pandemien ønsker Studenttinget å legge et særskilt fokus på utfordringer i 67 
møte med en mer digitalisert studiehverdag. NTNU skal være ledende på utvikling og 68 
videreutvikling av digitale ressurser og verktøy, som bidrar til en mer brukervennlig 69 
og effektiv studiehverdag. Som flerbyuniversitet må NTNU også sørge for et tett 70 
samarbeid på tvers av campus, med særskilt fokus på likeverdig studentmedvirkning 71 
og kvalitetssikring. 72 
  73 
Studenttinget NTNU skal... 74 

• Arbeide for et tilgjengelig referansegruppesystem hvor både studenter og 75 
ansatte kan bidra, og som bedre evaluerer praksis, bachelor- og 76 
masterskriving og eksamen enn dagens system 77 

• Arbeide for at undervisningsledere og ansatte innehar høy grad av 78 
kompetanse innenfor digitale verktøy og hjelpemidler 79 



 
 
 

  

• Arbeide for en rettferdig og engasjerende gjennomføring av digital 80 
undervisning og digitale vurderinger, med økt fokus på studentaktiv digital 81 
læring, samt bruk av alternative undervisnings- og vurderingsformer 82 

• Arbeide for at NTNU tar med seg erfaringene fra pandemien videre i arbeidet 83 
med utdanningspolitiske saker 84 

• Arbeide for at NTNUs studieportefølje gjenspeiler FNs bærekraftsmål i faglig 85 
innhold, og sikre bærekraftig uteksaminering av kandidater 86 

• Arbeide for at NTNU styrker sin tverrfaglige utdanning ved å gjøre sine fag 87 
mer tilgjengelige uavhengig av studentenes fagtilhørighet, geografi og 88 
progresjon, for økt variasjon i studiemuligheter 89 

 90 
 91 
Campus 92 
 93 
I de kommende årene skal det bygges nytt og bygges om på store deler av NTNUs 94 
campus. Det foregår campusutvikling i alle tre byene, med særlig trykk ved NTNU 95 
Trondheim som skal samles rundt Gløshaugenplatået. Framtidens campus må 96 
oppfylle arealbehov for både studenter og ansatte, både når det gjelder faglig og 97 
sosial aktivitet. Samtidig må bygningsmassen være fleksibel nok for framtidens 98 
behov og utvikling av virksomhet. Studentfrivilligheten står sentralt i arbeidet med å 99 
skape faglige og sosiale arenaer, og bidrar til økt trivsel og tilhørighet blant 100 
studentene. Frivilligheten trenger egnede lokaler - dette må NTNU sørge for. 101 
Byggeprosessen må ikke gå på bekostning av studentenes læring og aktiviteter, og 102 
NTNU må gå aktivt inn for å opprettholde et godt læringsmiljø gjennom hele 103 
prosessen. 104 
 105 
Studenttinget NTNU skal... 106 

• Arbeide for at beslutningene som blir tatt i forbindelse med campusutvikling 107 
legger til rette for fremtidig vekst og utvikling, og at studenter er involvert 108 
gjennom hele prosessen 109 

• Arbeide for at studentfrivillighet, studentvelferd og studentdemokrati får 110 
tilstrekkelig med arealer tilpasset deres virksomhet og får disponere disse fritt 111 

• Arbeide for at studentforeninger som mister sine arealer som følge av 112 
flytteprosesser får erstattet disse med like gode eller bedre arealer vurdert 113 
etter studentenes egne behov 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 utbedring av resirkuleringsmuligheter og avfallshåndtering på 117 
campus 118 

• Arbeide for at alle nye campusbygg skal ha ZEB – COM standard 119 
• Arbeide for en aktiv, levende og døgnåpen campus i alle studiebyer 120 

121 



 
 
 

  

Organisasjon og synlighet 122 
Som følge av fusjonen ble det i 2016 foretatt omstruktureringer av 123 
studentdemokratiet ved NTNU. En del av dette var at Studenttingets arbeidsutvalg og 124 
ledergruppe ble endret, og Studenttinget NTNU vedtok at ordningen skulle evalueres 125 
etter en viss tid. I 2019 ble det påbegynt et arbeid med dette og satt ned en ekstern 126 
arbeidsgruppe som i 2020 avla sin rapport. Ledergruppa 2020 hadde flere 127 
organisasjonsworkshops hvor de diskuterte resultatene fra rapporten. Studenttinget 128 
2021 ønsker som et resultat av dette å se på mulige endringer av ledergruppens 129 
struktur basert på rapporten, egne vurderinger og vurderingene til tidligere 130 
arbeidsutvalg. 131 
 132 
Samtidig ser vi at valgoppslutningen og Studenttingets generelle synlighet ikke er 133 
god nok. Koronapandemien har gjort dette enda vanskeligere. For å snu denne 134 
trenden må man jobbe kontinuerlig gjennom hele året for å synliggjøre 135 
studentdemokratiet og bevisstgjøre studentene ved NTNU på deres muligheter for 136 
medvirkning. Større deler av studentmassen må inkluderes i debatten, og vi må 137 
kommunisere hva vi jobber med og våre gjennomslag.  138 
 139 
Studenttinget NTNU skal... 140 

• Revidere ledergruppens sammensetning med resultatene i rapporten til den 141 
eksterne arbeidsgruppen som grunnlag 142 

• Revidere valgstyrets mandat og sammensetning 143 
• Arbeide for at virksomheten til Studenttinget og dets samarbeidsorganer følger 144 

FNs bærekraftsmål, og at NTNU gjennomfører Miljøutviklingsplan 2020-2030 145 
• Synliggjøre arbeidet vårt og engasjere studentmassen til debatt i media, på 146 

sosiale media og på campus og i andre relevante fora 147 
• Videreutvikle Studenttingets grafiske profil og profileringsmaterialer, samtidig 148 

som en arbeider for mer konsekvent og helhetlig bruk av eksisterende grafisk 149 
profil 150 

• Revidere promoteringsstrategien og starte med aktiv bruk av egen plan for 151 
publisering i sosiale media og på nettsidene studenttinget.no og 152 
studentvalget.no 153 

• Arbeide for at NTNU-studenter skal få gratis tilgang til lokalaviser i sin studieby 154 
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