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Møtedato: 09.09.21 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 
STi-sak 26/21 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 
Eivind Rindal ble valgt som leder av kontrollkomiteen under Studenttingsmøtet 19 
4.februar. Astrid Østigård sitter som medlem av komiteen ut høstsemesteret. For å få 20 
en fulltallig kontrollkomite må det velges med et medlem til. Denne personen vil 21 
inneha funksjonstid i ett år. 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.  
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Møtedato: 01.09.21 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 
STi-sak 27/21 Innstilling av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 
Arbeidsinstruks for studentrepresentantene i FUI 
 
 
Forkortelser 
STi-Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI- Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 
et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 
i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 
integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 
permanent utvalg. 5 
 6 
FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 7 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 8 
som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 9 
strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 10 
 11 
Det skulle i STi-møte 06-21 velges nye representanter med studieplass i hhv. Gjøvik 12 
og Trondheim. Robin Christoffer Vold ble valgt for Trondheim, men det var ingen 13 
kandidater for Gjøvik. I ettertid har en representant med studieplass i Trondheim 14 
trukket seg. Det er derfor behov for å velge to representanter. Én med studieplass i 15 
Gjøvik og én med studieplass i Trondheim. 16 
 17 
Saksbehandlers vurdering 18 
Det skal velges to representanter til FUI. En representant må tilhøre ingeniørstudiene 19 
ved NTNU i Gjøvik og funksjonstiden til denne vil være fra 09.09.21 til 30.06.22.  20 
 21 
Den andre må tilhøre ingeniørstudiene ved NTNU i Trondheim og vil erstatte Julie 22 
Evenstuen som hadde funksjonstid frem til 31.12.21. Vedkommende vil dermed sitte 23 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI


 

  

 

2 
fra valgdato og til 31.12.21 for å erstatte Evenstuen ut perioden. Det har kommet inn 1 
en kandidat til denne plassen og det er: 2 
Marthe Cathrine Ramstad 3 
 4 
De nyvalgte vil sitte med Robin Christoffer Vold og Lars Vestnes. Alle studiebyene 5 
ved NTNU skal være representert og begge kjønn bør også være representert. 6 
Vervet er honorert. 7 
 8 
 9 
Arbeidsutvalgets innstilling 10 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 11 



Kandidatpresentasjon 
 

Navn: Marthe Cathrine Ramstad 

 

Alder: 22 år, fyller 23 år i november.  

 

Studie by: Trondheim 

 

Hvilket verv stiller du til?  

Vervet jeg stiller til er studentrepresentant i FUI.   

 

Stiller du til vara om du ikke blir valgt som fast representant? 

Selvfølgelig! 

 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

 

Grunnen til at jeg ønsker å stille er fordi jeg ønsker og være med å bidra til at 
ingeniørutdanningen ved NTNU skal optimaliseres enda mer. Det er viktig for meg at 
studentenes stemme skal bli hørt, og jeg er super gira på å være en del av dette. 
Samtidig er det gøy og givende med nye utfordringer. I denne sammenhengen handler 
utfordringene i tillegg om å gjøre noe som jeg personlig er meget engasjert i, altså 
studentenes rettigheter og studiehverdag. Dette er altså et verv det er vanskelig for 
meg å ikke stille til.  

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

Engasjert, bestemt og (veldig) positiv 
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Møtedato: 25.08.21 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 28/21 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 
6 

Saksbehandlers vurdering 7 
Representantene må velges inn på rekkefølge. For å kunne være kandidat må navn 8 
meldes inn innen én uke før møtet der valget skal holdes i henhold til Studenttingets 9 
styringsdokumenter. 10 

11 
Det kan velges inntil 19 varaer for Trondheim og 2 varaer for Gjøvik. Funksjonstiden vil 12 
være frem til 31.12.21. 13 

14 
Følgende har stilt: 15 

16 
For Trondheim: 17 
Silje Marie Nørsett 18 
Ingrid Lunde 19 
Peder Botten 20 
Alina Käthe Storvik 21 
Ingvild Skogedal Fløysand
Øystein Fruseth 
Christiansen 

22 
23 

Arbeidsutvalgets innstilling 

24 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 

25 



Kandidatpresentasjon 
(Presentasjonen bør være på 1 side) 

 

Navn: Alina Käthe Storvik 

 

Alder: 24 

 

Studieby: Trondheim 

 

Hvilket verv stiller du til? 

Vara til Studentinget 

 

Hvorfor vil du stille som til dette vervet? 

Som tidligere studentrådsleder på en annen høyskolen, veit jeg hvor viktig 
studentdemokratiet er og hvor mye arbeid som ligger i det. Derfor ønsker jeg å bidra 
med mine erfaringer og arbeid til Studentinget i Trondheim, og støtte opp under dette 
demokratiet for en av Norges største studentgrupper. Studietilværelsen er krevende 
for mange, så det å kunne jobbe målrettet mot en bedre studiehverdag gjennom 
Studenttinget for studenter flest, er absolutt noe som hjelper nåværende studenter  og 
alle fremtidige. 

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

Dreven, utfordrende og reflektert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidatpresentasjon 

(Presentasjonen bør være på 1 side) 

 

Navn:  

Ingrid Lunde 

Alder: 

24 

Studieby: 

Trondheim 

Hvilket verv stiller du til? 

Vara  

Hvorfor vil du stille som til dette vervet? 

Jeg ønsker å stille til dette vervet for å være med å lage en god studiehverdag for 

medstudentene mine på NTNU. Jeg engasjerer meg for at alle skal ha et sosialt tilbud og 

ønsker at så mange som mulig skal føle seg velkomne og sett i Trondheim selv om det er en 

stor studieby. Under korona har mange studenter slitt med å finne seg til rette og gjengen 

sin. Det har gått utover motivasjonen og den psykiske helsen. Dette er noe jeg synes vi skal 

ta på alvor og jeg ønsker å være den stemmen inn i studenttinget. Jeg vil også være en 

representant fra helsefagene og ønsker at de skal bli mer prioritert og få mer ressurser da vi 

ofte føler oss mindre viktige iblant alle de tekniske fagene. Også fordi jeg ble spurt av Sigurd.  

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

Studentvelferd, koronastudent og engasjert.   

 

 

) 



Kandidatpresentasjon 
(Presentasjonen bør være på 1 side) 

 

Navn: Ingvild Skogedal Fløysand  

 

Alder: 21 år 

 

Studieby: Trondheim  

 

Hvilket verv stiller du til? Vararepresentant i Studenttinget 

 

Hvorfor vil du stille som til dette vervet? 

Fordi jeg kan alt for lite om studentdemokratiet i Trondheim og jeg har lyst å lære mer! Å 
være student er fantastisk, og jeg er veldig glad for alle opplevelsene jeg har fått som student 
i Trondheim de siste tre årene. Tanken på å kunne bidra til å gjøre studielivet til NTNUs 
studenter enda mer fantastisk er veldig forlokkende. Jeg tror derfor dette vervet er midt i 
blinken for meg. 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

De tre I-ene: Ivrig, interessert og intellektuell ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sett gjerne inn et bilde av deg 
her)  

 



Kandidatpresentasjon 
(Presentasjonen bør vere på 1 side) 

 

Namn: Peder Bergset Botten 

 

Alder: 20 

 

Studieby: Trondheim 

 

Kva for verv stiller du til? 

Vara til STi 

 

Kvifor vil du stille som til dette vervet? 

Heilt sidan eg byrja på NTNU i fjor, har eg tenkt på å stille til Studenttinget. Eg starta med eit 
ITV-verv, men no byr altså sjansen seg for eit varaverv som kan gi eit innblikk i og ein 
smakebit av rolla som representant på STi, og då må eg slå til! Eg har vore ITV eit semester 
no, og tidlegare har eg sitte som medlem og leiar i ungdomsrådet i kommunen, og som 
tillitsvald i Elevorganisasjonen. Eg planlegg å studere i Trondheim i åra framover, og vil 
gjerne vere med å forme kvardagen for oss studentar, og kjempe vår sak. Dessutan har eg 
vore med på liknande før og veit kor sosialt og gjevande det er! 

Allereie etter eitt kort år på universitetet, har eg lagt merkje til saker her og der som ikkje held 
mål. Småting å irritere seg over, og store ting som kan prege heile studieløp. Studentar som 
ofrar seg for andre, og studerer heimanfrå får ikkje førelesingar korkje fysisk eller digitalt og 
heng etter. Studentrepresentantane er i mindretal når viktige avgjersler skal takast på 
institutta, og førelesarane brukar stadig tid på teknisk knot og gløymer å unmute seg, sjølv 
etter halvanna år med digital undervisning. 

Dette, og alt mogleg anna, har eg lyst å gjere noko med saman med dykk på tinget. Godt val 
til alle i hop! Så gler eg meg til neste val i oktober. Kanskje stiller eg til ein medlemsplass! 

 

Nemn 3 stikkord for kvifor akkurat du skal bli vald til dette vervet: 

Ungt, friskt blod! 



Kandidatpresentasjon 
(Presentasjonen bør være på 1 side) 

 

Navn: Silje Nørsett 

 

Alder: 33 år 

 

Studieby: Trondheim 

 

Hvilket verv stiller du til?  

Vararepresentant 

 

Hvorfor vil du stille som til dette vervet? 

For å kunne fremme de endringer som ønskes av studentene da erfaringen er at 
administrasjonen på spesielt sykepleiestudiet er lite mottakelig for kritikk som fører til 
endringer. 

 

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

Engasjert, idérik, empatisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidatpresentasjon 
(Presentasjonen bør være på 1 side) 

 

Navn: Øystein Fruseth Christiansen 

 

Alder: 22 

 

Studieby: Trondheim 

 

Hvilket verv stiller du til? Vararepresentant Studenttinget 

Stiller du til vara om du ikke blir valgt som fast representant? Ja 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

STi har et stort og viktig ansvar overfor NTNUs studenter og jobber aktivt med store politiske 
saker for å styrke hverdagen vi lever i. STi favner over et bredt spekter av saker og 
etterstreber å se helheten i det NTNU har å tilby samt å planlegge langsiktig for å få til 
bærekraftig tilbud over tid. 

 

Jeg ønsker å stille til vara i STi fordi jeg er engasjert i studenters hverdag og ønsker å bidra 
til at den skal bli best mulig. Jeg ønsker å se hvordan STi kan hjelpe frivilligheten opp mot 
campussamling, og forstå skillet mellom VT og Stis arbeid i denne tilretteleggingen.  

 

Jeg er en engasjert person som brenner for studenters psykososiale helse. NTNUs fokus på 
dette og læringsmiljøet ved NTNU må styrkes nå og gjennom campussamling, og jeg ønsker 
å ta del i å forme denne utviklingen. 

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

Engasjert, erfaring med studentfrivillighet og løsningsorientert 
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Møtedato: 09.09.2021 Saksbehandler: Anna Juell Johnsen 
Andreas Knudsen Sund  

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 29/21 Studenttinget fordeler pant fra NTNU i perioden 2021-2023 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
CATF – Clean Air Task Force 
GFI – Good Food Institute 
FP – Founders Pledge 
FPCF – Founders Pledge Climate Fund 
CCS – Karbonfangst og -lagring 
 
 
Vedlegg 
1: STi-sak 09/19 – Studenttinget fordeler pant fra NTNU 
2: STi-sak 15/21 – Prinsipper for valg av veldedige formål ved NTNU 
 
https://www.catf.us/ 
Founders Pledge om CATF 
 
Founders Pledge Climate Fund 
 
https://gfi.org/ 
Founders Pledge om GFI 
 
https://utviklingsfondet.no/ 
 
 
Anbefalt lesning 
Founders Pledge - Climate change executive summary 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
 1 
I 2012 ble det gjort en avtale mellom NTNU (Campusservice seksjon for 2 
Bygningsdrift) og Studenttinget NTNU om at panten fra NTNUs Campus skal gå til et 3 
miljøformål. Avtalen ble ikke nedtegnet skriftlig, men det er et gjensidig ønske mellom 4 
oss og NTNU om å få det på plass i nærmeste fremtid.  5 
 6 

https://www.catf.us/
https://founderspledge.com/stories/the-clean-air-task-force-high-impact-funding-opportunity
https://founderspledge.com/funds/climate-change-fund
https://gfi.org/
https://founderspledge.com/stories/the-good-food-institute-high-impact-funding-opportunity
https://utviklingsfondet.no/
https://founderspledge.com/stories/climate-change-executive-summary


 

  

 

2 
Mottakerorganisasjonen av pantepengene skal etter avtalen vedtas hvert andre år av 7 
Studenttinget. Dette ble ikke fulgt før i 2019, hvor man valgte Regnskogsfondet over 8 
Flaskefondet i STi-sak 09/19. Midlene har derfor gått til Regnskogfondet siden 2012. 9 
Fra januar 2020 til nå har det i Trondheim blitt levert pant for i overkant av 114 000 10 
NOK. Penger overføres fortløpende etter hvert som pant leveres til Infinitum. Utgifter 11 
til sekker, strips og merkelapper dekkes av Campusservice. Totalsummen vil være 12 
vesentlig høyere i en «normalsituasjon» med åpen Campus. I 2018 tilsvarte bidraget 13 
106 000 NOK. Den nye mottakeren vil gjelde frem til Studenttinget vedtar en ny 14 
mottaker i 2023, og kan iverksettes i løpet av noen uker.   15 
 16 
Det er i dag forskjellige løsninger i studiebyene: 17 
Ålesund: Det er studentparlamentet som tømmer alle pantedunker og tilrettelegger 18 
for henting av pant gjennom avtale med Infinitum. Pengene går til studentformål via 19 
studentparlamentet.   20 
Gjøvik: Renholderne tømmer alle pantedunker og panter. Pengene går til deres 21 
interne velferdskasse. 22 
Trondheim: Det er Campusservice som tømmer alle pantedunker og panter gjennom 23 
avtaler med Infinitum. Alle panteinntekter går i sin helhet til formål vedtatt i 24 
Studenttinget. 25 
 26 
I forrige runde ble saken først diskutert i STi-sak 31-18, og ble i praksis utsatt med 27 
vedtaket «Studenttinget ønsker ikke å gjøre noen endringer i panteordningen før alle 28 
gjeldende ordninger er gjort rede for.» Etter å ha gjort bedre rede for ordningene i 29 
Gjøvik og Ålesund, og NTNUs standpunkt på saken, ble saken tatt opp igjen. STI-sak 30 
09/19 (vedlegg 1) står det «Det skal være en lik ordning for Gjøvik, Ålesund og 31 
Trondheim.» og «NTNU vil uansett implementere en felles ordning for pant på alle 32 
Campus.» Dette står riktignok under bakgrunn for saken, ikke som et vedtakspunkt, 33 
og er da ikke å betrakte som bindende STi-politikk.  34 
 35 
Fra kommunikasjon med seksjonssjef fremgår det at Bygningsdrift siden 2018 har 36 
ønsket at ordningen skal samkjøres mellom byene. Det er fortsatt tilfellet at kun pant 37 
fra campus i Trondheim går til formål vedtatt av STi. Seksjonssjef forklarer over mail: 38 
«Dette har bakgrunn i at både Ålesund og Gjøvik har egne driftsavdelinger som er 39 
selvstendige og løsrevet fra Campusservice i Trondheim.» og «Det er ikke arbeidet 40 
med en felles implementering av panteordningen, da hver enkelt campus/driftsenhet 41 
selv må ta ansvar for å følge føringene fra NTNU. Panteinntektene skal gå til et 42 
miljøformål som besluttes av Studenttinget.»  43 
 44 
I STi-sak 15/21 – Prinsipper for valg av veldedige formål ved NTNU ble det vedtatt at 45 
«Midlene som samles inn via pant på NTNUs campus skal tildeles et formål som er 46 
vurdert til å være blant de beste på sitt område, etter objektive bevis- og 47 
kunnskapsbaserte vurderinger, eller særdeles solid argumentasjon om forventet 48 
effekt.» Dette har ligget til grunn i arbeidet med å finne en ny mottaker. Sakspapiret 49 
(vedlegg 2) gir en utdypende forklaring på hvordan slike vurderinger gjøres, samt. 50 
styrker og svakheter med den filosofien.   51 
 52 
  53 



 

  

 

3 
Saksbehandlers vurdering 54 
Etter STi-sak 15/21 ble det startet en prosess med å finne en ny mottaker for 55 
pantepengene. Innledningsvis ble det sett på et bredt spekter av organisasjoner. De 56 
som ble studert i detalj var Naturvernforbundet, Utviklingsfondet, Clean Air Task 57 
Force, Carbon180, Terrapraxis, Good Food Institute og Founders Pledge Climate 58 
fund. Etter videre eliminering ble Utviklingsfondet, CATF, GFI og FPCF blitt innstilt 59 
som fire mulige alternativer. Først og fremst fordi de betraktes som gode og effektive 60 
miljøorganisasjoner, men også fordi de svarer til forskjellige områder, slik at 61 
Studenttinget har valgfrihet til å velge den typen tiltak det synes er best.  Over 62 
sommeren ble Studenttingsrepresentantene invitert til å sende inn sine forslag om 63 
andre mulige organisasjoner, men dette produserte ingen nye forslag.  64 
 65 
Founders Pledge 66 
Founders Pledge er en gjenganger i dette sakspapiret. Det er først og fremst et 67 
veldedig initiativ inspirert av effektiv altruisme der grundere lover å gi en andel av 68 
fortjenesten deres til veldedighet. Det som er mest relevant i denne konteksten at 69 
Founders Pledge gjør grundige, faktabaserte undersøkelser av 70 
bistandsorganisasjoner på forskjellige områder, og publiserer forskningsrapporter om 71 
det. Founders Pledge som initativ er anerkjent i både forsknings- og bistandsmiljøer 72 
og har et erfarent og faglig sterkt team. De legger de samme prinsippene til grunn 73 
som Studenttinget gjorde i sitt sakspapir om prinsipper for veldedige bidrag, nemlig 74 
høy forventet faktabasert effekt og åpenhet. Det har dermed vært en svært god 75 
ressurs for å finne gode tiltak og organisasjoner, og få et nøytralt 76 
tredjepartsperspektiv på både styrker og svakheter. Det har likevel vært viktig å se på 77 
andre kilder og, slik at ikke Founders Pledge alene er utslagsgivende for 78 
anbefalingene som gis.   79 
 80 
Alternativ 1: Clean Air Task Force (CATF) 81 
Clean Air Task Force (CATF) ble opprettet i 1996, og jobber primært med 82 
luftforurensing og innovasjon innen neglisjerte lav-karbon teknologier. Arbeidet med 83 
luftforurensing innebærer primært å påvirke myndigheter til å regulere karbontung 84 
infrastruktur innen elektrisitetsproduksjon, industri og transport. Innen innovasjon av 85 
lav-karbon teknologi jobber de med å påvirke myndigheter, forskere og andre 86 
organisasjoner til å ta en teknologiagnostisk tilnærming til avkarbonisering.  87 
Teknologiagnostisisme er en tilnærming basert på at det er for risikabelt å kun satse 88 
på et fåtall løsninger når det kommer til menneskeskapte klimaendringer. En må ha 89 
en bred verktøykasse, og det må parallelt satses på alle teknologier med stort 90 
potensiale for utslippsreduksjon. Da flere av disse teknologiene er neglisjerte i form 91 
av manglende finansiering og forskning, kan man oppnå stor marginal effekt i 92 
utslippsreduksjon ved å satse på dem. Eksempler på neglisjerte lav-karbon 93 
teknologier CATF jobber med er karbonfangst og -lagring (CCS), kjernekraft, 94 
geotermisk energi og karbonnøytrale drivstoff.  95 
 96 
CATF har tidligere jobbet primært opp mot amerikanske myndigheter, og oppnådd 97 
flere store gjennomslag der. De siste årene har de begynt å utvide til Europa, 98 
Midtøsten og Nord-Afrika. Mye av eventuell tilleggsfinansiering de får vil gå mot 99 
denne utvidelsen, som framgår som et usikkerhetsmoment. Tilleggsfinansiering er 100 
også anslått til å i hovedsak gå til utvidelse av satsningen på lav-karbon teknologi, 101 
som er positivt da Founders Pledge betrakter denne satsningen som bedre enn 102 
arbeidet deres med luftforurensing.  103 
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 104 
Clean Air Task Force er Founders Pledge sin toppanbefaling innen forhindring av 105 
klimaendringer, og er ellers anerkjent blant mange klimaorganisasjoner, -forskere og 106 
-aktivister. Teamet deres har bred erfaring på området, og har bidratt til høyt-siterte 107 
forskningsartikler. CATF utviser stor åpenhet rundt organisasjonens virke og 108 
pengebruk, som er viktig for etterprøvbarhet og troverdighet. 109 
 110 
Alternativ 2: Founders Pledge Climate Fund 111 
Dette er et fond forvaltet av Founders Pledge med fokus på å maksimere reduksjon i 112 
klimagassutslipp, samtidig som det skal være grunnlag for verdens fattige å få økt 113 
levestandard uten å være avhengig av fossil energi. Likt som CATF tar de en 114 
teknologiagnostisk tilnærming, hvor de tildeler midlene til de løsningene som basert 115 
på forskning vil gi størst utbytte i form av utslippskutt. For øyeblikket mener de at det 116 
beste effektbasert formålet er akselerasjon av forskning på og bruk av neglisjerte lav-117 
karbon teknologier. Dette er hovedsakelig av tre grunner:  118 
 119 
(1) Energiinnovasjon er svært kostnadseffektivt, men likevel neglisjert, og er dermed 120 
lavt-hengende frukter i form av klimagevinst. 121 
(2) Det er mye som tegner til at situasjonen kan forbedres sterkt med målrettet 122 
finansiering på området. 123 
(3) Det er helt kritisk at dette skjer fort da vi ikke er i rute med å ha avansert nok 124 
teknologi til å løse klimaproblemet. Hvis innovasjon ikke akselereres, utgjør dette 125 
alvorlige risiko i vår evne til å avkarbonisere globalt.   126 
 127 
En moderat sum brukt på påvirkningsvirksomhet mot myndigheter og andre aktører 128 
kan utløse langt større finansiering mot innovasjonsformål. De er likevel ikke 129 
ensrettet i deres fokus på neglisjert lav karbon teknologi, og oppdaterer kontinuerlig 130 
strategi basert på den beste forskningen tilgjengelig.   131 
 132 
Fondet opererer også fleksibelt i måten det gir tildelinger. De gir flerårige, strategiske 133 
donasjoner i tilfeller hvor forutsigbarhet er nødvendig, gir målrettede prosjektbaserte 134 
tildelinger i noen tilfeller og katalyserende oppstartsmidler til tidlig-fase 135 
klimaorganisasjoner. Fondet kan være en mulighet til å gi en troverdig aktør mulighet 136 
til å disponere pantepengene der de hjelper som mest.   137 
 138 
Fondet er forholdsvis nytt og har til nå samlet inn 4.8 millioner dollar fra små og store 139 
aktører. Med disse midlene har de gitt tildelinger til blant annet CATF, TerraPraxis og 140 
Carbon180 som alle er organisasjoner som har imponert oss i arbeidet med dette 141 
sakspapiret. Fondet utviser stor åpenhet med strategien som ligger til grunn og rundt 142 
hvor midlene går. Filosofien svarer godt til politikken Studenttinget har vedtatt, nemlig 143 
ved å nøytralt bruke pengene der de til ethvert tidspunkt har størst mulighet for å 144 
begrense klimaendringer mest mulig.   145 
 146 
Alternativ 3: Good Food Institute (GFI) 147 
Good Food Institute er en aktør som jobber med såkalte alternative proteiner, det vil 148 
si kultivert kjøtt, fermentert kjøtt og plantebaserte kjøtterstatninger. Globalt 149 
kjøttforbruk er på sitt høyeste noensinne, og er av FN projisert til å fordoble innen 150 
2050. Dette skaper store miljøutfordringer i form av klimagassutslipp, naturtap, tapt 151 
biologisk mangfold og lokal forurensing fra gårdene. Å få ned dette forbruket er en 152 



 

  

 

5 
viktig brikke i å bekjempe klimaendringer og sørge for en robust, bærekraftig og 153 
mindre ressurskrevende matproduksjon.  154 
 155 
Det har vist seg vanskelig å redusere kjøttforbruk gjennom bevisste valg fra 156 
forbrukere. Forskning viser at selv om personer har kjennskap til problemene kjøtt 157 
medbringer, så velger de stort sett å fortsatt kjøpe det basert på smak og pris. GFI 158 
baserer seg på teorien om at hvis en kan tilby alternative kjøttprodukter som smaker 159 
og koster omtrent det samme som vanlig kjøtt, vil forbrukeren velge dette, noe 160 
forskning og markedsundersøkelse støtter. De mener også at å lage slike produkter 161 
er fullt mulig, og dette arbeidet er underbemidlet sett i lys av klimapotensialet det kan 162 
ha. Løsningen ligger ikke hos den enkelte forbruker i dette tilfellet, men hos 163 
myndighetene som tildeler forskningsmidler til området og hos utslippsgigantene 164 
selv.  165 
 166 
GFI jobber for å fremme alternative proteiner gjennom tre hovedkanaler. For det 167 
første støtter de forskning med åpen tilgang til alternative proteiner ved å publisere 168 
vitenskapsartikler og gi tilskudd til forskere. For det andre påvirker de myndigheter 169 
mot å øke forsknings- og utviklingsfinansieringen av alternative proteiner. For det 170 
tredje samarbeider de med store matvareselskaper for å øke tilgjengeligheten av 171 
alternative proteiner. Verdens største kjøttprodusenter ønsker først og fremst å tjene 172 
penger på å selge proteiner, selve dyret er for dem et noe ubeleilig ledd i 173 
forsyningskjeden og det er plausibelt at alternative proteiner på sikt blir det mest 174 
lønnsomme alternativet å produsere og selge. 175 
 176 
GFI opplyser og om at fagfeltet trenger flere forskere og studenter. Flere av 177 
studieprogrammene ved NTNU er av relevans for alternative proteiner. Med GFI som 178 
mottager av pantepengene kan det inspirere flere studenter til å ta den retningen.  179 
 180 
Founders Pledge anbefaler GFI innen kategorien dyrevelferd, men det er tydelig at 181 
arbeidet deres kan ha stor effekt på alle mulige områder innenfor klima og miljø, noe 182 
som andre kilder også underbygger. Alternative proteiner later til å være en stor og 183 
effektiv mulighet til å bekjempe et av de aller største klimaproblemene, og GFI er den 184 
største aktøren på feltet. GFI har et dyktig og erfarent team, en fakta- og effektbasert 185 
tilnærming og utviser stor åpenhet om sitt virke. 186 
 187 
Alternativ 4: Utviklingsfondet 188 
Det norske Utviklingsfondet er en selvstendig miljø- og utviklingsorganisasjon, og har 189 
en større sosial bistandsprofil enn de andre organisasjonene vi har sett på. De jobber 190 
for å bekjempe sult og fattigdom, med visjon om en mer bærekraftig og rettferdig 191 
verden. Utviklingsfondet jobber i Ethiopia, Malawi, Guatemala, Nepal og Somalia. De 192 
hjelper fattige småbønder med å være motstandsdyktige mot klimaendringer og 193 
utøve sin viktige rolle i å forvalte biologisk mangfold. Dette kommer til uttrykk i fire 194 
tematiske hovedsatsninger: 195 

1. Matsikkerhet og ernæring 196 
2. Klima og miljø 197 
3. Økonomi og markedsadgang 198 
4. Deltakelse og likestilling. 199 

 200 
Sikker og stabil tilgang til såfrø er ekstra viktig for bønder som rammes av 201 
ekstremvær som flom og tørke. Ved å gi bøndene tilgang til og kunnskap om 202 



 

  

 

6 
forvaltning av såfrø får man en mer robust og bærekraftig matproduksjon. 203 
Utviklingsfondet støtter oppstart og drift av frøbanker hvor bøndene kan lagre såfrø, 204 
låne frø i tilfelle avlinger slår feil, og kan oppbevare samlinger av ulike lokale og 205 
tradisjonelle sorter. De jobber med politisk påvirkning av lokale og internasjonale 206 
myndigheter mot patentlovgivning som begrenser småbøndenes rettigheter for 207 
forvaltning av såfrø. De hjelper med å starte kooperativer som sikrer landsbyene 208 
rettferdig markedstilgang. Utviklingsfondet gir også bøndene kunnskap om hvordan 209 
de kan klimatilpasse landsbyene og jordbruket, slik at de er mer motstandsdyktige 210 
mot ekstremvær og tørke. Likestillingsperspektivet kommer til utrykk gjennom at 211 
kvinner står for over halvparten av jordbruksarbeidet på verdensbasis, men gis 212 
dårligere vilkår for å utføre det. Det resulterer i at selv om kvinnene jobber mer enn 213 
menn, har de ofte dårligere avlinger og tjener mindre penger på det de produserer. 214 
Når kvinner får lik tilgang til ressurser som menn så får det store effekter på den 215 
økonomiske veksten i utviklingsland. De er også mer utsatt i unntakssituasjoner som 216 
ekstremvær.  217 
 218 
Sammenliknet med de andre organisasjonene jobber ikke utviklingsfondet i samme 219 
grad med å forhindre klimaendringer, men de hjelper absolutt med å begrense 220 
skaden klimaendringer gjør mot mennesker og natur. Det er heller ikke bare de 221 
aktuelle bøndene, men verden som helhet har mye å tjene på at de får forvalte et 222 
biologisk mangfold i jordbruket. Fattige småbønder i utviklingsland har bidratt minst til 223 
klimaendringene, men er blant de som blir mest påvirket av de negative følgene det 224 
har. Det finnes ikke like mye dokumentasjon og forskning om utviklingsfondet som 225 
det er for de større internasjonale organisasjonene som utgjør de andre 226 
alternativene. Det er likevel gjort noen undersøkelser av uavhengige tredjeparter i 227 
arbeidet de gjør med blant annet frøbanker, og disse konkluderer mer eller mindre 228 
med at arbeidet har vært en suksess og er en effektiv måte å bedrive bistand. 229 
 230 
Begrunnelse for innstilling 231 
Alle de fire organisasjonene vurderes som svært gode miljøorganisasjoner, og er 232 
anbefalt til Studenttinget.  233 
 234 
Hvis saksbehandlerne skulle valgt en spesifikk organisasjon ville det vært Good Food 235 
Institute. Løsningene deres står frem som en spesielt god mulighet til å ha stor 236 
påvirkning på flere viktige klimaproblemer, spesielt fordi det er underbemidlet i 237 
forhold til potensialet det har. Det er likevel ikke innstilt på en spesifikk organisasjon 238 
for å unngå å være førende, og for å signalisere at alle organisasjonene ses på som 239 
gode valg. Saksbehandlere vil sende inn tilleggsforslag for alle organisasjonene på 240 
forhånd, som de tenker at det er hensiktsmessig at Studenttinget stemmer over i cup.  241 
 242 
Hvis Studenttinget ikke vedtar noen ny mottaker på dette møtet, vil pengene fortsette 243 
å gå til Regnskogsfondet inntil videre. Studenttinget fikk over sommeren mulighet til å 244 
gi innspill og foreslå andre mulige organisasjoner. Hvis Studenttinget likevel ønsker å 245 
gi pengene til en annen organisasjon enn disse fem, ser saksbehandlerne det som 246 
mest hensiktsmessig at saken utsettes til et senere møte slik at nye organisasjoner 247 
kan utredes grundig.  248 
 249 
Det er fortsatt slik at det kun er pantepengene fra campus i Trondheim som går til 250 
miljøorganisasjonen Studenttinget har valgt. Saksbehandlere ser flere grunner for at 251 
kan være hensiktsmessig at det er en felles ordning for alle campus, slik at NTNU-252 



 

  

 

7 
studentene kan ha felles eierskap til pantepengene og mottakerorganisasjonen. 253 
Samtidig bør de lokale studentparlamentene ha autonomi til å bestemme over 254 
pantepengene i deres studieby, og en eventuell beslutning om å samkjøre med 255 
ordningen vedtatt av Studenttinget bør komme derfra. Det er ikke ønskelig med en 256 
ovenfra-og-ned beslutning fra Studenttinget ovenfor Studentparlamentet i Gjøvik og 257 
Studentparlamentet i Ålesund i dette tilfellet. Det fremgår av kommunikasjon med 258 
seksjonssjef i NTNU Bygningsdrift at NTNU sentralt ønsker samkjøring, men at det er 259 
opptil de lokale driftsenhetene i Gjøvik og Ålesund å gjennomføre det. Dette taler til 260 
at en endring mot samkjøring vil skje ved lokalt påvirkningsarbeid, som igjen taler til 261 
at en slik beslutning bør tas av de respektive studentparlamentene.  262 
 263 
Det finnes per i dag ingen skriftlig avtale på at Studenttinget bestemmer mottaker for 264 
pantepengene, men det later til at det ble gjort en muntlig avtale i 2012.   265 
Saksbehandlerne ser det som hensiktsmessig å lage en slik skriftlig avtale. Det gir 266 
ordningen mer legitimitet, og gjør den mindre sårbar for å bli glemt ved utskifting av 267 
personell.  268 
 269 
Arbeidsutvalgets innstilling 270 
Studenttinget voterer mellom følgende forslag i cup: 271 

• Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i Trondheim går til 272 
Good Food Institute i perioden 2021 – 2023 273 

• Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i Trondheim går til 274 
Utviklingsfondet i perioden 2021 – 2023 275 

• Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i Trondheim går til 276 
Clean Air Task Force i perioden 2021 – 2023 277 

• Studenttinget NTNU vedtar at pant fra NTNUs campus i Trondheim går til 278 
Founders Pledge Climate Fund i perioden 2021 - 2023 279 

 280 
Studenttinget NTNU mener at: 281 

• Studenttinget vedtar mottakere for disse midlene hvert andre år 282 
• Avtalen med NTNU om at Studenttinget vedtar mottaker for pantepengene 283 

skal gjøres skriftlig 284 
• Det er ønskelig at Studentparlamentene i Gjøvik og Ålesund vurderer å 285 

samkjøre de lokale ordningene med miljøorganisasjonen som mottar pant fra 286 
campus i Trondheim 287 
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Møtedato: 28.02.2018 Saksbehandler: Philip L. Jackson 
_______________________________________________________________________ 
 
Sti-sak 09/19 Studenttinget fordeler pant fra NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://www.regnskog.no/ 
https://www.flaskefond.no/ 
https://infinitum.no 
 
Vedlegg 1: Salgspitch fra Flaskefond 
Vedlegg 2: Oversikt over bedrifter støttet av flaskefond i dag  
Vedlegg 3: Rapport om Flaskefonds donasjonsgrad 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet 
STI – Studenttinget NTNU 
ES – Entrepenørskolen ved NTNU 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Pant på Campus 1 
NTNU samler ikke selv pant på Campus, men har et samarbeid med Infinitum (tidligere norsk 2 
resirk). De tar panteflasker fra NTNU, og pengen overføres til en veldedig organisasjon med 3 
miljøprofil valgt av NTNU for to år av gangen. NTNU ønsker at Studenttinget skal avgjøre 4 
hvem som får pengene.  5 
 6 
Grunnen til at saken kommer opp nå er at studenter ved ES startet et veldedig fond for 7 
pantepenger fra bedrifter, «Flaskefond» og ba i September 2018 NTNU om lov til å hente inn 8 
pant fra Campus. Etter noe om og men ble det klart at NTNU Bygningsdrift i 2012 gjorde en 9 
avtale med Studenttinget om bestemmelse av et miljøformål som skulle få panten fra NTNU, 10 
STi valgte Regnskogfondet. Avtalen skulle vært oppe til ny vurdering i 2014, 2016 og 2018. 11 
Avtalen er ikke nedskrevet og påfølgende studentting har ikke gjort nye vedtak i saken, så 12 
regnskogfondet har fortsatt å motta panten fra NTNU i Trondheim i 7 år. I 2018 tilsvarte 13 
panten 106’000 kroner. 14 
 15 
Det er i dag forskjellige løsninger i studiebyene. Ålesund har en løsning hvor panteinntektene 16 
går til studentformål, Trondheim gir pengene til regnskogsfondet. Det skal være en lik 17 
ordning for Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Studenttinget NTNU kan selv bestemme hvilket 18 
miljøformål pengene skal gå til, og dette vil kunne iverksettes så tidlig som en uke etter et 19 
vedtak. Implementering på Gjøvik og Ålesund kan ta noe lenger tid. Studenttinget kan altså 20 
velge en av alternativene under, men er ikke begrenset til disse.  21 
 22 

https://www.regnskog.no/
https://www.flaskefond.no/
https://infinitum.no/


 

  

 

2 
Status idag:  23 
Panten fra NTNU Trondheim går nå kontinuerlig til regnskogfondet når panten leveres, og 24 
har gjort det siden 2012.  25 
 26 
NTNU vil uansett implementere en felles ordning for pant på alle Campus. 27 
 28 
Noen alternativer:  29 
 30 
Flaskefondet (Vedlegg 1) 31 
Flaskefondet er et veldedig “start-up”-fond tilknyttet Entrepenørskolen ved NTNU som i 32 
samarbeid med Infinitum setter ut pantestasjoner ved bedrifter. Pengene de samler inn skal 33 
gå til å gi pengestøtte til innovative start-ups med grønn/bærekraftig profil. (Vedlegg 2) 34 
 35 
De ønsker å støtte studentbedrifter tilknyttet NTNU, og er villig til å inngå en avtale hvor de 36 
garanterer at 90% av midlene fra NTNU går direkte videre til studentbedrifter på NTNU, og 37 
setter ut flere pantestasjoner på Campus, for å bedre dekningsgraden.  38 
De vil også gjøre markedsføringstiltak for å promotere panting på Campus.  39 
 40 
I 2018 viser de til at donasjonsgraden for panten de har samlet inn fra bedrifter har ligget på 41 
98%. Dette bør sees i lys av at de har fått dekket markedsføringskostnader i perioden 42 
gjennom øremerkede sponsormidler fra næringslivet. (Vedlegg 3) 43 
 44 
Regnskogfondet  45 
Regnskogfondet er et veldedig fond som jobber for å begrense lovlig og ulovlig hogst av 46 
regnskogen i Amazonas, Sentral-Afrika og Sør-øst Asia.  47 
De gir lokalbefolkning i regnskogen støtte til opplæring i lover og grunnleggende rettigheter, 48 
nødvendig advokathjelp, bygging og bemanning av vaktposter, grunnleggende lese-skrive-og 49 
matematikkopplæring, opplæring og teknisk utstyr til produksjon av kart.  50 
 51 
Av regnskogfondets totale midler går 86,7% til arbeidet, 8,3% til drift og 5,0% til anskaffelse 52 
av midler, dersom ikke tv-aksjonen i 2015 regnes med. TV-aksjonen er en svært dyr 53 
engangsforeteelse, og det er naturlig å tro at tallene uten denne er mest riktige for å vurdere 54 
fremtidig fordeling. 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
Arbeidsutvalgets innstilling:  60 
 61 
Studenttinget vedtar mottakere av disse midlene hvert andre år 62 
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Møtedato: 15.04.2021 Saksbehandlere: Anna Juell Johnsen 
                                           Andreas Knudsen Sund 

                       Øyvind Aas 
                                                Kari Ravnestad Kjørholt 
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STi-sak 15/21 Prinsipper for valg av veldedige formål ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU 
 
 
Vedlegg 
1: Eksempel om undersøkelser av intervensjoners kostnadseffektivitet 
2: STi-sak 09-19 Studenttinget fordeler pant fra NTNU 
3: Tidligere mottakere av NTNUs julegave 
 
 
Anbefalt lesing 
Founders Pledge - Climate change executive summary 
GiveWell top charities 
“The moral imperative towards cost-effectiveness in global health” av Toby Ord 
Dean Jamison, et al. (eds.), 2006. Disease control priorities in developing countries, 2 nd 

edn., (Oxford and New York: Oxford University Press) 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
På NTNU deles det hvert år ut midler til veldedige organisasjoner. I tillegg til pengene 1 

som samles inn av studenter, er det i hovedsak to tildelinger som gjøres: 2 

 3 

NTNU har siden 2009 gitt en julegave til en veldedig organisasjon, på vegne av de 4 

ansatte. Julegaven har blitt gjort relevant til NTNU gjennom universitets mål og 5 

verdier, og/eller har vært relevant for noe NTNU jobber med og har fokus på. 6 

Mottakerorganisasjonene, valgt av Rektor, er listet opp i vedlegg 1. I 2020 var 7 

https://www.ntnu.no/nyheter/arets-julegave-fra-ntnu-er-koronatester-til-nepal/
https://founderspledge.com/stories/climate-change-executive-summary
https://www.givewell.org/charities/top-charities
https://www.givingwhatwecan.org/research/the-moral-imperative-towards-cost-effectiveness/#fn4
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NTNUs julegave på 200 000 NOK i tillegg til noen av NTNU’s egenproduserte 8 

koronatester.  9 

 10 

I 2012 ble det gjort en avtale mellom NTNU Bygningsdrift og Studenttinget NTNU om 11 

at panten fra NTNUs Campus skal gå til et miljøformål. Mottakerorganisasjonen av 12 

pantepengene skal etter avtalen vedtas hvert andre år av Studenttinget. Dette ble 13 

ikke fulgt før 2019, hvor man igjen valgte Regnskogsfondet. Midlene har derfor gått til 14 

Regnskogfondet i hele perioden. I 2018 tilsvarte panten 106 000 NOK. Det skal nå 15 

gjøres et nytt vedtak da det forrige ble fattet i 2019. 16 

 17 

Totalt gis det i overkant av 300 000 NOK hvert år til veldedige formål gjennom NTNU 18 

sine kanaler. Formålet med saken er å legge føringer for hvordan NTNU tildeler 19 

NTNUs julegave, og bestemme hvor pantepengene går i perioden 2021-2023. 20 

 21 

 22 

Saksbehandlers vurdering 23 

Dette sakspapiret er utformet i samarbeid med aktører fra Effektiv Altruisme. De tok 24 

initiativ til saken og har i stor grad skrevet de påfølgende avsnittene. 25 

Saksbehandlerne fra AU har likevel stått for endelig utforming av sakspapiret, 26 

benyttet full frihet til å endre det og står selv innenfor vurderingen og innstillingen 27 

som er gjort.  28 

 29 

NTNUs julegave har typisk gått til organisasjoner innen global helse, mens 30 

pantepengene går til en miljøorganisasjon. Dette er to områder med svært mange 31 

veldedige aktører, som gjennomfører tiltak med stor variasjon i kostnadseffektivitet. 32 

Eksperter anslår at de beste organisasjonene har mer enn hundre ganger så stor 33 

effekt som en gjennomsnittlig organisasjon innen samme saksområde. [Sant. 34 

Jamison et al. (2006)]. Dette vil i praksis si at dersom pantepengene på omtrent 35 

100,000 kroner går til en av de ekstraordinært kostnadseffektive organisasjonene, vil 36 

det potensielt ha samme effekt som om det ble donert ti millioner kroner til en 37 

gjennomsnittlig organisasjon.  38 

 39 

Eksemplet i vedlegg 1 om kostnadseffektivitet understreker viktigheten av at man 40 

ikke kun baserer seg på intuisjon når man er på utkikk etter effektive og 41 

hensiktsmessige givermuligheter. I dagens verden eksisterer det så mange veldedige 42 

tiltak at det blir tilnærmet umulig å få oversikt over hvor effektivt hvert enkelt tiltak er. 43 

Derfor er det viktig å se etter rammeverk som måler den reelle effekten av diverse 44 

veldedige formål.  45 

 46 

Rammeverk for evaluering av bistandsorganisasjoner 47 

GiveWell og Founders Pledge er to etablerte aktører innen evaluering av 48 

bistandsorganisasjoner. 49 

 50 

GiveWell tar for seg sektoren global helse og utvikling. Hvert år publiserer de en liste 51 

over deres sterkest anbefalte organisasjoner, basert på analyser av hundrevis av 52 

ulike organisasjoner og tilgjengelig forskning og dokumentasjon. I Norge har vi 53 

giverportalen gieffektivt.no som tar imot og videreformidler donasjoner til GiveWell-54 

anbefalte organisasjoner. Gieffektivt.no ble forøvrig startet av studenter ved NTNU i 55 

2015, og har siden samlet inn over 16 millioner kroner til organisasjoner anbefalt av 56 

GiveWell. 57 
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 58 

Både GiveWell og Founders Pledge legger følgende kriterier til grunn for sine 59 

anbefalinger: 60 

1. Bevis: Er det godt dokumentert at tiltakene fungerer? 61 

2. Kostnadseffektivitet: Hvor mye får organisasjonen utrettet per krone donert?  62 

3. Vekstpotensial: Har organisasjonen behov for mer finansiering? Ville de 63 

utrettet like mye for midler som de mottar i nær fremtid, eller vil de slite med å 64 

omsette penger til tiltak som er like virkningsfulle som det de allerede 65 

gjennomfører? 66 

4. Åpenhet: Er organisasjonen åpen om sitt arbeid og resultater? For å evaluere 67 

et formål er det nødvendig med betraktelig innsyn i ressursbruk, hvordan 68 

arbeidet gjøres og hvilket utfall det har. 69 

 70 

Founders Pledge jobber bredere enn GiveWell. Utover prinsippene nevnt ovenfor tar 71 

de også for seg flere ulike saksområder, deriblant klima. I tillegg til å evaluere 72 

enkeltorganisasjoner, gjør de mer overordnede analyser av hvilke saksområder som 73 

trenger mest oppmerksomhet og hva de største barrierene for å løse problemene er. 74 

Viktige prinsipper i vurderinger av hvilke saksområder som bør prioriteres er:  75 

 76 

1. Løsbarhet: Hvor enkelt er det å løse problemet? 77 

2. Skala: Hvor stort er problemet? For eksempel, hvor mange mennesker blir 78 

rammet, og hvor hardt? 79 

3. Ressurser: Hvor store ressurser brukes allerede på å løse problemet? 80 

Saksområder som er neglisjert kan ofte ha større marginal nytte av ytterligere 81 

midler enn andre saksområder. 82 

 83 

Det er verdt å nevne at et formål ikke nødvendigvis er fåfengt om det ikke trekkes 84 

frem av disse analysene. GiveWell og Founders Pledge har ikke ressurser til å 85 

analysere absolutt alle organisasjoner i verden, og for mange potensielt nyttige 86 

formål er det vanskelig å konstatere effekt. Det er strenge kriterier til det nødvendige 87 

datagrunnlaget. For enkelte kan det være vanskelig å måle resultatene, noen 88 

organisasjoner er for nye til å gi tilstrekkelig tallgrunnlag, og for noen råder det for 89 

mye usikkerhet rundt effekten. 90 

 91 

Potensielle svakheter ved denne metodikken  92 

Det er viktig å nevne visse innvendinger mot dette tankesettet og denne måten å 93 

evaluere bistandsorganisasjoner på.  94 

 95 

Saksbehandlerne er klar over at ikke alle tiltak kan evalueres basert på eksisterende 96 

forskning og bevis. GiveWell er blant annet åpne om at de strenge kravene de har til 97 

bevis kan føre til at man går glipp av enkelte, effektive tiltak. De tror at det 98 

sannsynligvis finnes muligheter som er bedre enn sine mest anbefalte intervensjoner, 99 

men som de ikke vet om eller som ikke møter kriteriene deres. GiveWell ønsker å ha 100 

godt grunnlag for sine anbefalinger og prioriterer derfor organisasjoner med sikkert 101 

bevisgrunnlag. Om man velger å ta en sjanse på et mer spekulativt tiltak, burde det 102 

tydeliggjøres hvorfor man vil satse på dette heller enn å støtte et godt dokumentert 103 

og underfinansiert tiltak.  104 

 105 

Det kan også argumenteres for at man burde legge inn innsats lokalt. Man vet ofte 106 

mer om hvilke behov som finnes lokalt, hvordan de burde prioriteres og hvordan man 107 
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best kan jobbe for å løse dem. Det er likevel lettere å gjennomføre kostnadseffektive 108 

tiltak i områder med lavere kostnadsnivå. I utviklingsland rammes mennesker av 109 

kurerbare sykdommer som for lengst er utryddet i industriland. Penger er en fleksibel 110 

ressurs som like lett kan settes til verks i andre deler av verden, hvor den vil gjøre 111 

mer nytte for seg enn i Norge. Konklusjonen blir dermed at vi kan redde flere liv ved 112 

å satse på tiltak utenfor vår egen del av verden.  113 

 114 

Begrunnelse for innstilling 115 

Alt tatt i betraktning ser saksbehandlerne det som hensiktsmessig å bruke aktører 116 

som GiveWell og Founders Pledge ved valg av veldedige formål ved NTNU. 117 

Beslutningen skal i det minste bli gjort på grunnlag av objektive bevis- og 118 

kunnskapsbaserte vurderinger, og det skal kunne argumenteres for at formålene har 119 

høy sannsynlighet for betydelig effekt. Slik vil midlene hjelpe flest mennesker mest 120 

mulig. 121 

 122 

Studenttinget har ikke bestemmelsesrett over NTNUs julegave, men ønsker å gi et 123 

tydelig signal til institusjonen om hvilke vurderinger som skal ligge til grunn for valg 124 

av formål. Basert på vedtak fattet av STi vil AU føre en grundig prosess opp mot 125 

NTNU for å sørge for at dette blir innført. Som del av dette ønsker vi å ha med en 126 

studentrepresentant i selekteringsprosessen av mottaker. NTNUs julegave gis på 127 

vegne av de ansatte, men saksbehandlerne ser likevel ingen problemer med å skulle 128 

påvirke den.  129 

 130 

Pantepengene har Studenttinget direkte bestemmelsesrett over, og et nytt vedtak om 131 

mottaker vil tre i kraft fra oktober. Det vil da gjelde til et nytt vedtak fattes, med ønske 132 

om at Studenttinget gjør en ny evaluering i 2023. Avtalen mellom Studenttinget og 133 

NTNU for pantepengene sier at pengene skal gå til et miljøformål, og 134 

saksbehandlerne ser det som hensiktsmessig å fortsette med dette. Det vil komme 135 

en sak til Studenttinget før oktober hvor det vil foreligge alternativer for mulige 136 

mottakere av pantepengene.   137 

 138 

Arbeidsutvalgets innstilling 139 

Studenttinget NTNU mener at...  140 

• NTNUs julegave skal utrette en størst mulig forskjell, og valgt formål bør være 141 

vurdert til å være blant de beste på sitt område, etter objektive bevis- og 142 

kunnskapsbaserte vurderinger, med bakgrunn i rammeverk som GiveWell, 143 

Founders Pledge eller tilsvarende.  144 

• Det skal være en studentrepresentant med på å bestemme mottaker av 145 

NTNUs julegave.  146 

• Midlene som samles inn via pant på NTNUs campus skal tildeles et formål 147 

som er vurdert til å være blant de beste på sitt område, etter objektive bevis- 148 

og kunnskapsbaserte vurderinger, eller særdeles solid argumentasjon om 149 

forventet effekt. Tilsvarende vurderinger bør også ligge til grunn for andre 150 

bidrag NTNU eller Studenttinget eventuelt gir. 151 

 152 
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Relevant informasjon 
Nåværende Internasjonal plattform 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
 1 
Studenttinget vedtok i 2018 en internasjonal plattform som skulle sørge for helhetlig 2 
politikk rundt internasjonal studentmobilitet og internasjonalt universitetssamarbeid. 3 
Plattformen ble vedtatt i samme periode som NTNU reviderte sin internasjonale 4 
handlingsplan for 2018-2022. Studenttinget har som mål å revidere sine plattformer 5 
ca. annethvert år, og det er nå ønskelig å revidere den internasjonale plattformen.  6 
 7 
Det har blitt igangsatt flere store prosesser innenfor internasjonalisering av høyere 8 
utdanning siden 2018. Blant annet har regjeringen kommet med ambisiøse mål i 9 
stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet fra 2020 og det er nedsatt en 10 
arbeidsgruppe for revidering av NTNUs internasjonale utviklingsplan for 2022-2025. 11 

https://studenttinget.no/wp-content/uploads/2018/03/Internasjonal-plattform.pdf


 

  

 

2 
Etableringen av internasjonal plattform i 2018 var i sammenheng med revisjonen av 12 
NTNUs internasjonale utviklingsplan for inneværende periode 2018-2021. 13 
 14 
Det er ingen tvil om at COVID-19 også har påvirket internasjonaliseringen ved NTNU 15 
i stor grad. I 2020 ble internasjonal studentmobilitet kraftig begrenset, noe som 16 
fortsatt er gjeldende for mange i 2021. Med bakgrunn i dette er det viktigere nå enn 17 
noen gang at internasjonalisering forblir et fokus- og utviklingsområde for NTNU.  18 
 19 
På semesterets siste Studenttingsmøte våren 2021 ble det avholdet en workshop 20 
med studenttingsrepresentantene om temaene utveksling, innveksling, inkludering av 21 
internasjonale studenter og internasjonalisering. Det er tilbakemeldingene fra denne 22 
workshopen som danner grunnlaget for den reviderte versjonen av Internasjonal 23 
Plattform.  24 
 25 
Saksbehandlers vurdering 26 
 27 
Utvekslingsprosessen ved NTNU må forbedres. Verdien av internasjonal erfaring blir 28 
stadig mer vektlagt, også i arbeidsmarkedet. Det er viktig at NTNU legger til rette for 29 
at deres studenter kan tilegne seg slik erfaring i løpet at studietiden om de skal 30 
fortsette å utdanne attraktive kandidater i årene framover. 31 
 32 
Per dags dato er NTNU langt unna å møte forventningene til internasjonal 33 
studentmobilitet blant studentene, og i sine egne handlingsplaner for 34 
internasjonalisering. Det kreves en omfattende holdningsendring når det kommer til å 35 
prioritere internasjonalisering av høyere utdanning. Flere studenter opplever 36 
søknadsprosessen rundt utveksling som utfordrende, med treg responstid, 37 
manglende info og veiledning, og usikkerhet knyttet til hvilke fagløsninger som 38 
godkjennes ved utreise som vedvarende problemer. NTNU må ta tak og igangsette 39 
flere prosesser som kan sørge for at målene om økt internasjonal studentmobilitet 40 
imøtekommes.   41 
 42 
Pandemien har også satt begrensinger for hva som har vært mulig av 43 
studentmobilitet, men tallene for utveksling og innveksling fra 2020 og 2021 viser 44 
likevel at det absolutt er et ønske og en vilje blant studenter om å reise på utveksling 45 
til tross for vanskelig omstendigheter.  46 
 47 
NTNU må vie flere ressurser til internasjonal studentmobilitet ved universitetet, dette 48 
innebærer blant annet en styrking av internasjonal seksjon sin arbeidskapasitet, som 49 
har det organisatoriske hovedansvaret for all inn- og utveksling ved NTNU, så vel 50 
som veiledning av studenter underveis i utvekslingsprosessen. Det er viktig at NTNU 51 
stadig utarbeider flere pakketilbud og løsninger for utveksling.  52 
 53 
NTNU må videre jobbe for at studentmobilitet samkjøres og kommuniseres bedre på 54 
fakultets- og instituttnivå, og at studentene tidlig blir informert om muligheten for 55 
utveksling. Flere studenter på rammeplanstyrte utdanninger opplever nå at utveksling 56 
blir vanskelig å gjennomføre. Reell utveksling med utenlandsopphold over lengre 57 
perioder skal være en mulighet for alle studenter ved NTNU, og alle studenter bør ha 58 
like gode muligheter for å reise, uavhengig av studieprogram.   59 
 60 



 

  

 

2 
Integrering av internasjonale studenter er en viktig del av internasjonaliseringen av 61 
universitetet. Her har alle nivåene på NTNU et ansvar, så vel som 62 
studentfrivilligheten og studentdemokratiet. All informasjon kommunisert på NTNU 63 
sine offentlige kanaler må være tilgjengelig på både norsk og engelsk.  64 
 65 
Studentdemokratiet og studentfrivilligheten burde etterstrebe å tilgjengeliggjøre så 66 
mye som mulig av informasjon på sine offentlige kanaler på både på norsk og 67 
engelsk. Man burde jobbe aktivt for at internasjonale studenter inkluderes bedre i 68 
frivilligheten.  69 
 70 
For å holde tritt med den stadige internasjonaliseringen av akademia må NTNU satse 71 
på mer faglig internasjonalisering og kompetanse hos studentene. Dette betyr først 72 
og fremst en utbedring av utvekslingsmulighetene på NTNU, men også en økning i 73 
tilbudet av engelskspråklige emner, og mulige engelskspråklige bachelorstudier. 74 
Studenter burde beherske både norsk og engelsk fagterminologi innenfor sitt 75 
fagområde.  76 
 77 
Saksbehandler oppfordrer Studenttinget til å vedta en revidert internasjonal plattform 78 
for å sette internasjonalisering høyt på agendaen til NTNU og for å oppdatere 79 
Studenttingets politikk i takt med nye samfunnsendringer. Internasjonalisering er 80 
dannende, og bidrar til en kritisk og respektfull tankeprosess og holdning blant 81 
studentene.    82 
 83 
Arbeidsutvalgets innstilling 84 
Studenttinget vedtar internasjonal plattform med de endringer som fremkommer 85 
under møtet.  86 
  87 
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 Denne plattformen beskriver studentene på NTNU sine krav for internasjonalisering 3 

 4 

Internasjonalisering av akademia er en forutsetning for den globale 5 

kunnskapsutviklingen, og blir stadig viktigere i norsk høyere utdanning og påfølgende 6 

arbeidsliv. Internasjonal kunnskapsutveksling skaper bedre kvalitet i utdanningen og 7 

gir mulighet for økt kunnskapsutbytte, kulturforståelse og utvikling, så vel som 8 

mangfold ved utdanningsinstitusjonene.  9 

 10 

Studenttinget forventer at alle studietilbud ved NTNU har velfungerende ordninger for 11 

studentutveksling, innveksling, internasjonale studenter og internasjonalisering. 12 

NTNU må forbedre, tilgjengeliggjøre og prioritere mulighetene for studentutveksling. 13 

Studenttinget forventer at NTNU jobber aktivt med å utvikle gode avtaler og 14 

samarbeid med universiteter i resten av verden. Internasjonale studenter og 15 

studenter på innveksling ved NTNU må innlemmes godt faglig og sosialt av 16 

universitetet så vel som hos studentfrivilligheten og studentdemokratiet. En stadig 17 

internasjonalisering av utdanningsløpene på NTNU er viktig for at universitetet skal 18 

holde tritt med en stadig mer global akademisk verden.  19 

 20 

 21 

Internasjonal studentmobilitet og utveksling 22 

 23 

Verdien av internasjonal erfaring i form av utveksling er tydelig, og blir stadig mer 24 

vektlagt i arbeidslivet. Utvekslingsopphold åpner for at studentene kan tilegne seg 25 

kompetanse de ikke nødvendigvis hadde utviklet kun ved NTNU, gir dem verdifull 26 

erfaring med andre kulturer og legger grunnlag for en videre internasjonalisering av 27 

universitetet.  28 

 29 

Studenttinget forventer at utvekslingstilbudet ved NTNU forbedres og tilrettelegges 30 

slik at alle studenter ved NTNU har en god mulighet for reell utveksling, som 31 

innebærer utveksling på mer enn tre måneder. NTNU burde ha et spesielt fokus på å 32 

få opp tallene for inn- og utveksling etter pandemien. Søknadsprosessen for 33 

utveksling oppleves nå som mangelfull og krevende grunnet lang responstid fra 34 

veiledere, vanskeligheter med planlegging av fagplan, manglende informasjon både 35 

på nettsider og underveis i søknadsprosessen og mer. Dette er noe som utvilsomt 36 

fører til frafall.  37 

  38 

Det er helt essensielt at man tidlig kommuniserer utvekslingsmuligheter for 39 

studentene, og at det oppleves som en enkel og spennende prosess slik at færre 40 

mister motivasjonen underveis i søknadsprosessen. Studenttinget forventer at 41 

studentene får god veiledning før, under og etter utveksling. Dette forutsetter at 42 

NTNUs veiledere har god oversikt over ordninger for stipend, 43 

utvekslingsdestinasjoner, språkkrav og fag. 44 

mailto:sti@stud.ntnu.no


 

 

 

  

  45 

Studentene ved NTNU har krav på gode pakkeløsninger for utveksling med 46 

samarbeidende utdanningsinstitusjoner, og universitetet burde stadig etterstrebe å 47 

utvikle nye avtaler og løsninger. Det burde også tilrettelegges bedre for studenter 48 

som ønsker å finne løsninger for utveksling utenfor pakketilbudene.   49 

 50 

Om det skulle oppstå uventede situasjoner underveis i utvekslingsoppholdet er det 51 

viktig at studentene føler de har NTNU i ryggen. Derfor forventer Studenttinget at 52 

NTNU er tilgjengelig og behjelpelig for studentene også underveis i 53 

utvekslingsoppholdet. Studentene skal ha mulighet til å reise hjem før oppholdet er 54 

fullført om det skulle oppstå uventede situasjoner som gjør oppholdet vanskelig å 55 

gjennomføre. I slike situasjoner skal NTNU så langt det lar seg gjøre stille med 56 

alternativer til fag slik at man har muligheten til å opprettholde tilnærmet normal 57 

studieprogresjon. NTNU skal ha gode beredskapsplaner og rutiner for å ivareta 58 

utvekslende studenter dersom kriser eller større nasjonale eller internasjonale 59 

hendelser skulle inntreffe underveis i oppholdet. 60 

 61 

Studentene på rammeplanstyrte utdanninger ved NTNU sliter i større grad med å få 62 

utveksling til å passe inn i utdanningsløpet enn andre studier, og har ofte mindre 63 

valgmuligheter når det kommer til utveksling grunnet kollisjon med obligatorisk 64 

praksis. NTNU må se på løsninger som vil gjøre det mulig for studenter i 65 

rammeplanstyrte utdanninger å reise på utveksling hvor praksis og emner blir 66 

godkjent. Reell utveksling over en lengre periode skal være en mulighet for alle 67 

studenter ved NTNU.  68 

 69 

Informasjon 70 

 71 

Studenttinget mener at informasjon om utveksling via blant annet nettsider og 72 

infomøter må oppleves som tilgjengelig, utfyllende, og forståelig. Veiledningstilbudet 73 

hos internasjonal seksjon og de respektive instituttene og fakultetene før, under og 74 

etter utvekslingsopphold må styrkes. Prosesser rundt hvilke fag som godkjennes, 75 

økonomiske forutsetninger, språkkrav, frister, og søknadsprosessen generelt burde 76 

bli tydeligere og mer forståelig for studentene. Forutsigbarhet knyttet til hvilke fag 77 

som godkjennes for utveksling og hvorvidt karakterer oppnådd på utveksling kan 78 

overføres til et norsk vitnemål må forbedres. NTNU må prioritere ressurser for å 79 

imøtekomme behovet for en utvikling på disse områdene.  80 

  81 

Nye utvekslingstilbud 82 

 83 

Studenttinget mener muligheten for utveksling som en integrert del av 84 

utdanningsløpet kan være en positiv utvikling. Ved en eventuell innføring av et slikt 85 

tilbud skal det ikke gå på bekostning av eksisterende utvekslingstilbud. Det skal 86 

heller ikke føre til et dårligere utdanningstilbud for de som velger å ikke dra på 87 

utveksling.  88 

  89 

Utvekslingsmuligheter utenom tradisjonell utveksling som kortere utvekslingsopphold 90 

på en til to måneder og digitale utviklingsmuligheter kan være et godt bidrag til 91 

utvekslingstilbudet ved NTNU. Det kan spesielt være gunstig for de som går 92 

studieløp hvor lengre utvekslingsopphold kan være vanskelig, og for studenter som 93 

av ulike grunner ikke har mulighet til å reise på utveksling over en lenger periode. Det 94 

er fordelaktig for NTNU å være fleksibel i møte med studenter med ulike behov som 95 

ønsker å reise på utveksling. Muligheten for kortere eller digitale utvekslingsopphold 96 



 

 

 

  

burde derimot ikke gå på bekostning av tradisjonelle utvekslingsmuligheter. Det er 97 

også klart at man får mer utbytte av lengre utvekslingsopphold av både faglige og 98 

kulturelle erfaringer, derfor burde dette være den prioriterte løsningen.  99 

 100 

  101 

Inkludering av internasjonale studenter og innveksling 102 

 103 

NTNU er et anerkjent universitet også utenfor Norge, og tiltrekker seg mange 104 

innvekslingsstudenter og internasjonale studenter. Disse studentene bidrar til et mer 105 

internasjonalt miljø ved NTNU, både akademisk og kulturelt, og sørger for 106 

erfaringsutveksling mellom ulike studiemiljøer fra hele verden. Det er viktig at 107 

internasjonale studenter og studenter som innveksler for kortere opphold til Norge 108 

inkluderes og integreres godt både faglig og sosialt. At internasjonale studenter 109 

innlemmes i all studentvirksomhet ved NTNU er en viktig forutsetning om NTNU skal 110 

nå sitt mål om å bli mer mangfoldig og inkluderende.  111 

 112 

For å sikre at internasjonale studenter som kommer til NTNU blir inkludert på lik linje 113 

med norske studenter, er det viktig at all informasjon på NTNUs offisielle kanaler og 114 

på campus er tilgjengelig på norsk og engelsk. Alle internasjonale studenter skal 115 

tilbys tilstrekkelig norskkurs. Internasjonal seksjon spiller en viktig rolle når det 116 

kommer til faglig og sosial inkludering av de internasjonale studentene. Spesielt ved 117 

studiestart er det viktig at internasjonal seksjon kobler de internasjonale studentene 118 

opp mot studentfrivilligheten. Internasjonal seksjon har derimot ikke alene ansvaret 119 

for integrering og inkludering av internasjonale studenter. NTNU, studentfrivilligheten 120 

og studentdemokratiet har alle et ansvar og spiller en stor rolle i inkludering av 121 

internasjonale studenter. NTNU bør tydeliggjøre denne ansvarsfordelingen for å sikre 122 

helhetlig gjennomføring av inkluderingsarbeidet. 123 

 124 

Studenttinget forventer at NTNU jobber for inkludering av internasjonale studenter og 125 

innvekslende studenter i hele organisasjonen. Det må foreligge en klar 126 

ansvarsfordeling på tvers av nivåer, men også internt på de enkelte nivåene. Man må 127 

sørge for at studentene får tilhørighet til sitt fakultet og institutt, og dermed også kan 128 

benytte seg av studentrådene, studentdemokratiet og linjeforeninger som 129 

studiespesifikke tilbud.  130 

 131 

Alle kan og bør jobbe for at internasjonale studenter får like gode muligheter til å 132 

engasjere seg i frivilligheten og andre sosiale tilbud som de norske studentene får. 133 

Inkludering av internasjonale studenter er også et ansvar for hver enkelt student. 134 

 135 

Studentdemokratiet sitt ansvar 136 

 137 

Studentdemokratiet ved NTNU har som studentenes tillitsvalgte et like stort ansvar 138 

for studenter på utveksling, internasjonale studenter og innvekslende studenter, som 139 

andre studenter.  140 

 141 

For at internasjonale studenter ved NTNU skal ha reell påvirkningsmulighet på 142 

samme linje som de norske studentene, er det helt klart at de må inkluderes bedre i 143 

studentdemokratiet. Studenttinget skal gjøre Studentdemokratiet mer tilgjengelig og 144 

synlig for internasjonale studenter på NTNU. 145 

 146 

Studenttinget skal tilgjengeliggjøre viktig informasjon på nettsidene sine både norsk 147 

og engelsk slik at internasjonale studenter får samme innsikt i prosessene som 148 



 

 

 

  

foregår i studentdemokratiet som de norske studentene gjør. Studenttinget har som 149 

studentenes tillitsvalgte en helt spesiell rolle når det kommer til åpenhet ovenfor og 150 

inkludering av internasjonale studenter. Studenttinget er også et viktig bindeledd 151 

mellom universitetet og studentene som reiser ut på utveksling. Studenttinget NTNU 152 

skal alltid jobbe for å ivareta og imøtekomme interessene til NTNUs studenter i 153 

utlandet, så vel som NTNUs internasjonale studenter.  154 

 155 

Internasjonalisering av utdanning 156 

  157 

For å sikre videre internasjonalisering av utdanningstilbudet ved NTNU må man 158 

sørge for at utdanningsløpene er internasjonalt orientert ved innføring av mer 159 

engelskspråklig pensum, fag og grader. Alle studenter ved NTNU bør beherske både 160 

norsk og engelsk fagterminologi innenfor sine fagmiljø. Alle studieprogram skal ha 161 

pensum som bidrar til en internasjonal kompetanse innenfor de respektive 162 

fagmiljøene. Dette er en forutsetning for at NTNU skal fortsette å utdanne attraktive 163 

kandidater med internasjonal kompetanse.   164 

 165 

Det er klart at internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling øker kvaliteten på 166 

høyere utdanning i Norge. Det spiller også en stor rolle i bredere utenriks-, utviklings- 167 

og næringspolitiske interesser for Norge som sådan. Ved å utdanne kandidater med 168 

en bred internasjonal kompetanse vil NTNU bidra til flere aktive, dyktige og attraktive 169 

framtidige arbeidstakere i Norge så vel som resten av verden. Dermed er NTNUs 170 

største ressurs for internasjonalisering og promotering av universitetet nettopp 171 

studentene.  172 
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