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17.02.2022 

Møtedato: 24.02.22 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 03/22 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 et medlem av kontrollkomiteen med funksjonstid for vårsemesteret. 19 

20 
Arbeidsutvalget sin innstilling 21 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 22 
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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: 24.02.22 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 05/22 Innstilling av studentrepresentant til Klagenemda 
_______________________________________________________________________ 
 
Relevant litteratur 
Mandat til Klagenemda 
 
Bakgrunn for saken
I mandatet for Klagenemnda står det at komiteen håndterer blant annet følgende 1 
oppgaver:  2 

• Klager på avgjørelse om opptak av studenter. 3 
• Klager på avgjørelse om fritak for eksamen eller prøve. 4 
• Klager på avgjørelse om rett til å gå opp til eksamen. 5 
• Utestenging etter skikkethetsvurdering. 6 

 7 
I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 8 
lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemda.  9 
 10 
Nemda har 4-5 møter i semesteret, og hvert møte varer i ca. 2 timer. Vervet er 11 
kompensert for møtetiden, samt forberedelsestid på 4-6 timer før hvert møte.  12 
 13 
Saksbehandlers vurdering 14 
Studenttinget NTNU velger studentmedlem med vara to ganger i året, slik at de har 15 
overlappende perioder. Det er personlig vara i nemda.  16 
 17 
Marianne Skarpen har vervet i perioden fra 01.01.2022 til 31.12.2022, men hun 18 
mangler en personlig vara.  19 
 20 
Rektor har gitt retningslinjer om at studentene skal være representert med en 21 
sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentmassen. Studenttinget 22 
vedtok i Sti-sak 54/04 å se bort i fra den føringen.  23 
 24 
Studenttinget skal innstille på en vararepresentant for perioden 24.02.2022 til 25 
31.12.2022. 26 
 27 
Arbeidsutvalgets innstilling 28 
Arbeidsutvalget innstiller ikke ved personvalg 29 
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Møtedato: 16.02.2022 Saksbehandler: Bilal Sheikh, Jørgen Valseth  
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 08/22 NTNUs språkpolitiske retningslinjer  
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
 
Anbefalt lesing 
 

• https://openaccess.nhh.no/nhh-
xmlui/bitstream/handle/11250/226941/Kristoffersen_Kristiansen_Royneland.pdf?se
quence=3&isAllowed=y 

• https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/publikasjoner/sprakradets-
skrifter/sprakradets_skrifter_nr7.pdf 

• https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5915  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken
 1 
Det siste året har språk i akademia vært et mye diskutert tema i UH-sektoren. 2 
Debatten har i stor grad dreid seg om den økende bruken av engelsk. Dette er noe 3 
av bakgrunnen for at NTNU har startet et arbeid med å revidere sine språkpolitiske 4 
retningslinjer. Etter planen skal arbeidet ferdigstilles i løpet av mai, og det er ønskelig 5 
at studentenes perspektiv på språk ved universitetet ivaretas inn i denne prosessen.  6 
 7 
En viktig del av bakgrunnen er også at ny norsk språklov trådte i kraft 1. januar 2022. 8 
Hensikten med denne loven er å styrke norsk språk og tydeliggjøre ansvaret til 9 
offentlige virksomheter for utvikling av språket. Det er også viktig å bemerke at 10 
universitets- og høyskolesektoren allerede har et særskilt ansvar for å vedlikeholde 11 
og videreutvikle norsk fagspråk, jf. § 1-7 i universitets- og høyskoleloven: 12 
 13 

     § 1-7. Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk 14 
Universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling 15 

 av norsk fagspråk.  16 
 17 
Ansvaret for bruk, utvikling og vedlikehold av norsk fagspråk er også tydeliggjort i 18 
tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2022. Her understrekes 19 
universitetets ansvar for å styrke norsk fagspråk, og det forventes at studenter 20 
forberedes på et norskspråklig arbeidsliv. Det legges også til forventninger om at alle 21 
bachelor- og masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger som er skrevet på et annet 22 
språk, skal ha et sammendrag på norsk. 23 
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 24 
Med dette som bakgrunn er det ønskelig at Studenttinget tar stilling til noen sentrale 25 
tema i den språkpolitiske debatten, deriblant språkvalg i undervisning og pensum.  26 
 27 
Dagens situasjon ved NTNU  28 
 29 
Per i dag er hovedregelen, etter de språkpolitiske retningslinjene, at «norsk er 30 
hovedspråket i undervisning ved NTNU», og «engelsk fremmedspråket».  31 
 32 
De siste tiårene har bruken av engelsk økt ved alle de norske universitetene og 33 
høyskolene; også ved NTNU. Engelsk dominerer stadig sterkere i forskningen, mest 34 
innenfor tekniske og naturvitenskapelige disipliner, men også innenfor 35 
samfunnsvitenskap og humaniora. Bruken av engelsk øker i undervisning, 36 
pensumlitteratur og studentarbeid. 37 
 38 
Sentralt i denne sammenhengen er begrepet domenetap, som henviser til at det 39 
nasjonale språket mister terreng til engelsk innen visse samfunnsområder. For å 40 
hindre domenetap jobber NTNU etter prinsippet om parallellspråklighet. Dette kan 41 
omfatte alt fra fullstendig tospråklighet, der en mestrer begge språkene like godt, til 42 
delvis bruk av et av de aktuelle språkene. I sine egne språkpolitiske retningslinjer 43 
skriver NTNU at parallellspråklighet «innebærer et språklig mangfold der norsk 44 
brukes ved siden av ett eller flere fremmedspråk». 45 
 46 
Språkloven, samt NTNUs egne retningslinjer åpner for at svensk og dansk kan 47 
brukes istedenfor norsk som undervisningsspråk. Bruken er opp til faglærer å 48 
avgjøre. Det er også mulig for studenter å levere vurderinger på svensk, dansk og 49 
engelsk om det ikke er fastsatt annen ordning i emnebeskrivelsen. Omfanget av 50 
bruken av disse språkene i undervisning ved NTNU i dag er imidlertid vanskelig å si 51 
noe om.  52 
 53 
Norsk er hovedspråket i de fleste utdanningene ved NTNU, både på høyere- og 54 
laveregradsnivå, og i profesjonsutdanningene. De språkpolitiske retningslinjene 55 
åpner imidlertid for at engelsk kan brukes som hovedspråk på mastergrader. Dette er 56 
bakgrunnen for at det fins en rekke internasjonale mastergrader ved NTNU, med 57 
søkere fra hele verden. Selv om hovedspråket i en utdanning er norsk, kan 58 
undervisning gis på engelsk eller andre språk der det er faglig hensiktsmessig. Det er 59 
også et uttalt mål i internasjonal utviklingsplan å «ha engelskspråklige emner og/eller 60 
emnepakker der det er faglig hensiktsmessig».   61 
 62 
«NTNU har et ansvar for å forvalte og videreutvikle norsk som fagspråk samtidig som 63 
vi har et ansvar for å sette våre studenter i stand til å arbeide i internasjonale miljø», 64 
slår internasjonal utviklingsplan fast. I tillegg sier til mobilitetsmeldingen at 65 
internasjonalisering i høyrere utdanning blant annet skal oppnås gjennom 66 
«internasjonalisering hjemme». Dette innebærer at selv studenter som ikke har 67 
deltatt på noen former for utveksling, også skal tilegne seg internasjonale impulser 68 
og kompetanse, eksempelvis gjennom engelskspråklige emner.  69 
 70 
Relevant i debatten om språk i utdanning er også NTNUs engasjement i 71 
internasjonale universitetsnettverk, primært ENHANCE og Nordic 5 Tech. Disse 72 
nettverkene forplikter NTNU til internasjonalisering og samarbeid på tvers av 73 
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3 
landegrenser i Europa, blant annet gjennom studentutveksling og felles 74 
studieprogrammer.  75 
 76 
Saksbehandlers vurdering  77 
 78 
Språkdebatten er en kompleks sak med mange forskjellige hensyn og synspunkter. 79 
Språksituasjonen vil variere fra fakultet til fakultet ettersom fagområdene er såpass 80 
ulike, blant annet med tanke på graden av internasjonalisering og tilgjengeligheten av 81 
forskning og pensum på både norsk, engelsk og andre relevante språk. Det vil derfor 82 
være hensiktsmessig å ha en større diskusjon om NTNUs språkpolitikk før et vedtak 83 
gjøres i Studenttinget. Arbeidsutvalget er avhengig av å få innblikk i mangfoldet av 84 
meninger, erfaringer og praksiser rundt om i organisasjonen før en ferdig sak legges 85 
frem for Studenttinget senere i semesteret. Det er derfor ønskelig å diskutere flere 86 
sider i den språkpolitiske debatten. Noen relevante spørsmål til diskusjon er:  87 
 88 

• I hvilken grad skal engelsk brukes som undervisnings- og pensumspråk? 89 
• Er det ønskelig med parallellspråklige emner der undervisnings- og 90 

pensumspråket er forskjellige?  91 
• Bør det legges til rette for økt bruk av engelsk på lavere grad og på lavere 92 

grads nivå i profesjonsstudiene?  93 
• Bør engelsk prioriteres foran svensk og dansk i undervisning?  94 
• Hvilke faktorer er viktig å vektlegge i valg av språk i undervisning og pensum?  95 

 96 
Det er også mulig å diskutere andre relevante språkpolitiske spørsmål.  97 
 98 
Arbeidsutvalgets innstilling 99 
Studenttinget diskuterer saken.  100 

8



 

11.02.2022  
 

 
  

Møtedato: 16.02.2022 Saksbehandler: Amalie Farestvedt, Jørgen Valseth  
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 09/22 Miljø- og bærekraftspolitisk plattform 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
 
Vedlegg 
Miljø- og bærekraftspolitisk plattform  
Eldre versjon av plattformen:  

• https://studenttinget.no/wp-content/uploads/2020/08/Berekraftspolitisk-plattform-
Vedtatt-.pdf 

_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
 
Studenttingets bærekraftspolitiske plattform ble vedtatt på vårsemesteret i 2018. 1 
Denne plattformen beskriver studentenes krav for arbeid med bærekraft ved NTNU, 2 
blant annet i utdanning og i organisasjonen.  3 
 4 
Studenttinget har som mål at de politiske plattformene skal revideres hvert 2.-3. år for 5 
å sikre at de er dagsaktuelle og har oppdaterte ambisjoner. Det er nå nesten fire år 6 
siden den nåværende utgaven av bærekraftspolitisk plattform ble vedtatt. Ettersom 7 
dette er et område som er i stadig utvikling er mye av innholdet utdatert og ikke i tråd 8 
med nasjonale og lokale ambisjoner. 9 
 10 
NTNU har satt seg høye mål for arbeidet med både miljø og bærekraft, i utdanning, 11 
forskning, innovasjon og egen virksomhet. Visjonen «Kunnskap for en bedre 12 
verden», samt samfunnsoppdraget, forplikter NTNU til å ta del i debatten og gjøre 13 
nødvendige omstillinger. NTNU har vedtatt høye ambisjoner blant annet gjennom 14 
årsplanen og miljøutviklingsplanen. Studenttinget selv har også vedtatt ambisiøse 15 
mål for arbeidet med miljø og bærekraft ved NTNU i årets arbeidsprogram.  16 
 17 
Plattformen skal legge føringer for Studenttingets arbeid med miljø og bærekraft ved 18 
NTNU, og vise hvilke prioriteringer vi ønsker på området de neste årene. Den skal 19 
berøre alle sentrale deler ved NTNUs kjernevirksomhet, deriblant utdanning, 20 
forskning, innovasjon og egen virksomhet.  21 
 22 
Saksbehandlers vurdering 23 
 24 
Bærekraft og miljø ved universitetet er minst like aktuelt i dag som i 2018, og er i 25 
stadig utvikling. Ettersom verden ikke enda har klart å omstille seg i nødvendig grad 26 
for å sikre en bærekraftig utvikling, er det behov for å øke ambisjonsnivået på 27 
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2 
bærekraftarbeidet ved universitetet. Studenttinget trenger derfor en oppdatert 28 
plattform med ambisiøse mål, som ivaretar behovet for endring både i samfunnet 29 
generelt, og på NTNU spesielt.  30 
 31 
Akademia har et særskilt ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling som 32 
kunnskapsleverandør. Universitets- og høyskolesektoren gjør dette gjennom tre 33 
områder; utdanning, forskning og innovasjon. Den reviderte plattformen ser på 34 
universitetet som en helhet gjennom å også inkludere politikk på forsknings- og 35 
innovasjonsområdet. 36 
 37 
Et høyt utslipp av drivhusgasser har ført til usikkerhet i om 1,5-gradersmålet satt i 38 
Parisavtalen er oppnåelig. Det er behov for å understreke viktigheten av 39 
bærekraftarbeidet som direkte berører det globale miljøet. NTNU er en stor 40 
institusjon og har derfor et ansvar for å sikre en miljøvennlig drift av organisasjonen. 41 
Derfor oppdateres navnet på plattformen til miljø- og bærekraftspolitisk plattform. 42 
I likhet med den reviderte versjonen, inneholdt også den forrige versjonen av 43 
plattformen en god del miljøpolitikk, i tillegg til bærekraftspolitikk. Å slå disse to 44 
temaene sammen er vanlig i politiske dokumenter, så saksbehandler ser det som 45 
hensiktsmessig å videreføre denne praksisen.     46 
 47 
For å kunne ha en informert og nyansert debatt om miljø- og bærekraftspolitikk ved 48 
NTNU anbefaler saksbehandler representantene å selv oppsøke relevante kilder til 49 
informasjon.  50 
 51 
Arbeidsutvalgets innstilling 52 
Studenttinget vedtar miljø- og bærekraftspolitisk plattform med de endringer som 53 
fremkommer under møtet.  54 
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Miljø- og bærekraftspolitisk plattform 1 

Vedtas av Studenttinget NTNU den 24.02.22. 2 

Denne plattformen beskriver studentene ved NTNU sine krav for miljø og bærekraft i 3 
utdanning, forskning, innovasjon og virksomheten. 4 
 5 
Bruken av begrepet bærekraft tar utgangspunkt i Brundtlandkommisjonens definisjon 6 
av bærekraftig utvikling: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 7 
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». 8 
FNs 17 bærekraftsmål er operasjonaliseringen av denne definisjonen.     9 
 10 
Studenttinget mener at NTNU skal ha en offensiv og ambisiøs satsning for å fremme 11 
miljø og bærekraft i utdanning, forskning, innovasjon og egen virksomhet. Dette 12 
underbygges av NTNUs samfunnsoppdrag og visjon «kunnskap for en bedre 13 
verden». Hensyn til miljø og bærekraft skal veie tungt i all aktivitet ved universitetet.   14 
 15 
Universitets- og høgskolesektoren har et særskilt ansvar for å bidra til bærekraftig 16 
utvikling gjennom utdanning, forskning og innovasjon. NTNU bør derfor delta i og ta 17 
initiativ til samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, om hvordan universiteter og 18 
høgskoler skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene. Internt bør det opprettes et 19 
samarbeidsforum for arbeid med bærekraft, slik at man kan forene de ulike 20 
tilnærmingene og kunnskapen som fins i ulike miljøer ved NTNU. Dette vil kunne gi 21 
økt kompetanse, medvirkning og synlighet i arbeidet med miljø og bærekraft, blant 22 
både studenter og ansatte.  23 
 24 
Ettersom NTNU er en stor og kompleks organisasjon, er det sentralt at arbeid med 25 
bærekraft systematiseres i hele virksomheten. For å oppnå dette, samt sikre økt 26 
fokus på miljø og bærekraft, bør NTNU endre egne ledelsesstrukturer.  27 
 28 
Miljø og bærekraft i utdanning    29 
 30 
Det viktigste bidraget NTNU har til bærekraftig utvikling er i form av kandidatene som 31 
utdannes. Uavhengig av fagområde, er disse en enorm ressurs i den fremtidige 32 
samfunnsutviklingen. Det er derfor viktig at alle studenter ved NTNU får 33 
bærekraftskompetanse innenfor sitt fagområde. Alle studenter skal kunne vurdere og 34 
reflektere over hva bærekraft er innenfor egen utdanning, og kunne knytte det opp 35 
mot FNs bærekraftsmål. For å oppnå dette, er særlig to forhold sentrale: (1) 36 
Enhetene må systematisk innarbeide kunnskap om bærekraft i fagplaner, og (2) 37 
undervisere og veiledere må tilbys opplæring i hvordan sette bærekraft i kontekst 38 
innenfor egen fagdisiplin. Arbeidet med bærekraft i utdanning bør være en 39 
kontinuerlig prosess der man oppdaterer fagplaner og kompetanse i tråd med 40 
utviklingen i samfunnet.       41 
 42 
I tillegg til at studentene skal få lære om bærekraft innen eget fagområde, må det i 43 
større grad legges til rette for at studentene kan få lære om bærekraft på tverrfaglige 44 
arenaer. Alle studenter skal ha mulighet til å ta studiepoeng innen valgfrie, 45 
tverrfaglige emner i bærekraft. Miljø- og bærekraftsetikk bør være sentrale tema i 46 
ex.phil. Videre bør det opprettes tverrfaglige studieprogrammer, som utdanner 47 
studenter til å lede an i det grønne skiftet.     48 
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49 
Flere av bærekraftsmålene bygger på økt støtte til og samarbeid med det globale 50 
sør. Studentutveksling er en effektiv måte å få bedre innsikt i nye kulturer, samt 51 
inspirasjon til hvordan benytte egen kompetanse til å løse problemer. NTNU bør 52 
derfor legge mer til rette for og ha økt fokus på utveksling til land i det globale sør. 53 

54 
For at kandidatene etter endt studietid skal kunne benytte sin bærekraftskompetanse, 55 
er det viktig at prosessen med å finne relevante jobber forenkles. NTNU Karriere har 56 
et særskilt ansvar for å utlyse og promotere stillingsutlysninger innenfor bærekraft. 57 

58 
Miljø og bærekraft i forskning 59 

60 
Forskning er en av kjerneoppgavene ved universitetet. For å kunne ta de beste 61 
avgjørelsene er det viktig at forskning og resultater er lett tilgjengelig for 62 
beslutningstakere. NTNU skal tilby et evidensbasert beslutningsgrunnlag til politikere, 63 
næringsliv og andre relevante aktører. Dette innebærer et særlig fokus på formidling 64 
av NTNUs relevante forskning i forskjellige fora og kanaler. 65 

66 
Miljø og bærekraft i innovasjon 67 

68 
Gjennom en offensiv satsning på entreprenørskap og innovasjon legger NTNU til 69 
rette for at studenter og ansatte kan skape kunnskap for en bedre verden. 70 
Innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet som fremmer miljø og bærekraftig utvikling 71 
skal derfor prioriteres, spesielt med tanke på økonomiske støtteordninger. 72 

73 
Miljø og bærekraft i NTNUs virksomhet  74 

75 
Miljø og bærekraft skal også være et grunnleggende prinsipp i NTNUs virksomhet. 76 
Dette gjelder blant annet reise, transport, innkjøp, energiforbruk, gjenbruk, 77 
avfallshåndtering og campusutvikling. 78 

79 
Det skal alltid være et mål å gjøre reise og transport så miljøvennlig som mulig. Dette 80 
omfatter all type transport og reisevirksomhet på og utenfor campus, både for 81 
studenter og ansatte. Møter utenfor, og på tvers av, campus skal som hovedregel 82 
foregå digitalt med mindre faglige hensyn tilsier noe annet eller det kun reises med 83 
kollektivtransport. NTNU skal jobbe for at flest mulig studenter og ansatte skal kunne 84 
gå, sykle eller ta kollektivt til og fra campus. 85 

86 
NTNU skal sette strenge krav for bærekraft til alle samarbeidspartnere. NTNU skal 87 
etterstrebe samarbeid med aktører som bidrar til en bærekraftig utvikling. Dette 88 
gjelder spesielt i forbindelse med innkjøp og anskaffelser. Ved innkjøp og 89 
anskaffelser skal det alltid vurderes om gjenbruk er mulig, og det skal være et mål å 90 
kjøpe varer med lang holdbarhet. For å sikre høyere gjenbruksgrad er det sentralt at 91 
gode systemer etableres og synliggjøres. 92 

93 
Bærekraftige innkjøp skal også gjelde mat. Et mer plantebasert kosthold har et 94 
betydelig lavere klimafotavtrykk. All mat som tilbys på arrangementer i regi av NTNU 95 
skal derfor være vegetarisk eller vegansk som standard, med mulighet for å melde 96 
inn annen preferanse. 97 

98 
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NTNU har mye bygningsmasse, og bygger stadig mer. Miljø og bærekraft skal 99 
vurderes og ivaretas i alle prosesser og prosjekter knyttet til campusutvikling. 100 
Samtlige campus skal ha klimanøytralitet som minstekrav, med mål om å bli 101 
klimapositive. NTNU-bygg skal også ta vare på biologisk mangfold og bidra til god 102 
luftkvalitet i nærområdet. 103 

104 
Det er viktig at NTNU har rutiner for å vurdere og rapportere om måloppnåelse. 105 
Klimaregnskap for hele virksomheten skal presenteres årlig for å synliggjøre 106 
klimafotavtrykket. Basert på dette skal det utformes tiltak for å redusere avtrykket. 107 
NTNU bør ta i bruk et rapporteringssystem som gjør at man enkelt kan 108 
sammenlignes med andre universiteter, eksempelvis STARS.  109 

110 
Miljø og bærekraft i Studenttingets virksomhet  111 

112 
Miljø og bærekraft skal stå sentralt også i Studenttingets egen virksomhet, 113 
eksempelvis knyttet til innkjøp, gjenbruk, reisevirksomhet og bruk av kontorlokalene. 114 
Mest miljøvennlige reisemetode skal alltid vurderes der det er praktisk mulig. Ved 115 
innkjøp og bruk av profileringsartikler og kontorrekvisita skal gjenbruk og holdbarhet 116 
alltid vektlegges. 117 
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17.02.2022 

Møtedato: 24.02.2022 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 10/22  Valg av delegater til NSOs 12.landsmøte 
_______________________________________________________________________ 

Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
LM – Landsmøte 

Relevant informasjon 
https://www.student.no/lm12/  
_______________________________________________________________________ 

Hensikt med saken 1 
Det skal velges 25 delegater og varadelegater til landsmøte til Norsk 2 
studentorganisasjon. 3 

4 
Bakgrunn for saken 5 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike 6 
studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler, blant annet Studenttinget 7 
NTNU. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 8 
rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker 9 
blant studentene, samt å representere sine medlemslag. 10 

11 
Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres én gang i året. I 2022 vil 12 
landsmøtet arrangeres i Tønsberg fra 21.-25.april. NSO arrangerer også et formøte 13 
2.-3. april. Alle studenter tilknyttet NTNU er valgbare. 14 

15 
Landsmøtedelegatene får reise og opphold til dette formøtet og landsmøtet dekket. 16 
Det forventes at alle NTNU-delegater som har mulighet blir med på formøtet, men de 17 
som deltar på Landsmøtet for aller første gang oppfordres sterkt til å delta. STi vil 18 
også arrangere flere formøter, som delegatene forventes å delta på. 19 

20 
Saksbehandlers vurdering 21 
I tillegg til delegater til Landsmøtet skal det også velges et passende antall vara som 22 
må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler 23 
oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å 24 
stille. 25 

26 
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2 
Arbeidsutvalgets innstilling 27 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 28 
 29 
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å supplere delegater ved behov til landsmøtet. 30 
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