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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 04/22 

 
Dato: 24.03.2022 Møtetid: 17:15 – 23.40 Møtested: Seminarrom C 201/Zoom 

 
Til:   Arbeidsutvalget  

Representanter med vara  

Faste observatører  

 

Kopi til:  Styret NTNU  

Administrasjonen NTNU  

Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg  

Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler  

Norsk Studentorganisasjon  

Studentmedia  

 
Referent:  Kine Sørli 

Ordstyrer:  Kristian Hovd Sjøli 

Tellekorps:  Ellinor Lindström og Jørgen Valseth.  
 

Til stede: 

Iver Lieberg Stieng   Gjøvik 
Petter Jacob Brautaset  Gjøvik 
Amanda Lohne   Trondheim 
Jonas Låstad   Trondheim 
Theo Nørving Viken   Trondheim 
Jørgen Hveding   Trondheim 
Ida Austigård Ødegård  Trondheim 
Guled Yosuf Mohamud  Trondheim 
Ludvig Brannsether Ellingsen Trondheim 
Peder Bergset Botten  Trondheim 
Øystein Fruseth Christiansen  Trondheim 
Arja Pedersen   Trondheim 
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Kjartan Festøy   Trondheim 
Hanna Drag Lysø (vara)  Trondheim 
Emile Faarup Storvik(fra 19.40) Trondheim 
Kamilla Samuelsen   Trondheim 
Torstein Wiiger Opsahl  Trondheim 
Stine Bertelsen   Trondheim 
Hanne Berit T. Nordølum  Trondheim 
Gina Bjelland(vara, fra kl. 19.40) Trondheim 
Markus Gaasholt   Ålesund 
Torjus Levisen Johansen  Ålesund 
 

Forfall:     

Anne Cecilie Løvenskiold  Trondheim 
Frederick Nilsen    Trondheim 
Sarah J. Brudevoll   Trondheim 
Fredrik Eyde Grythe  Trondheim 
Einar Totland   AU-STi 
 
 

 

Tilstede på bakbenk: 

 Astrid Hilling   AU-STi 
 Bilal Sheikh   AU-STi 
 Emilie Swensen  AU-STi 
 Fredrik Framhus  AU-STi 
 Amalie Farestvedt  NTNU-styret 
 Jørgen Valseth   NTNU-styret 
 Astrid Østigård   KK 
 Svein-Erik Olsen  VT 
 Ellinor Lindström  VT 
 Gustad Johan Lindbäck Under dusken 
 Benedikt E. Javorovic  Universitetsavisa  
 

 

Kristian Hovd Sjøli ble godkjent som ordstyrer. Kine Sørli ble godkjent som referent. 
Tellekorps ble Jørgen Valseth og Ellinor Lindström. Møteinnkalling ble godkjent. 
Dagsorden ble godkjent som foreslått.  
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STi-sak 15/22 Godkjenning av stedlig leder i Gjøvik 
(17.25) Antall stemmeberettigede: 19 

Fredrik Framhus innleder saken. 

Kristina Eraker Ødegård presenterer seg selv. Det stilles spørsmål til kandidaten. 

Votering 
Stedlig leder godkjennes ved akklamasjon. 

 

 

STi-sak 11/22 Revisjon av Studenttingets valgreglement  
(17.27) Antall stemmeberettigede: 19 

 

Jørgen Valseth innleder saken. 

Saken diskuteres. 

Elementer fra diskusjon: 

- Bør en standardisering av arbeidsspråket inn i valgreglementet? 
- Hvordan kan det løses ved stemmelikhet, skal antall førstestemmer telle mer 

enn faktisk antall stemmer? 
 

Det foreslås prøvevotering for forslag 5.2- 2 stemmer imot, 17 for. 

Det foreslås prøvevotering om stemmelikhet: flertall imot. 

 
Forslag 
Endring fra Arja: § 10.3 
Ved stemmelikhet mellom kandidater vinner den med flest enkelt stemmer. Hvis 
antall stemmer fremdeles er likt vinner den med flest førstestemmer. Hvis antall 
førstestemmer er likt, vinner den med flest andrestemmer osv. Ved fortsatt 
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

Votering 
Alle forslag utenom 5.2 og 10.3 vedtas enstemmig. 

Forslag 5.2 vedtas med 17 stemmer for og 2 imot.  

Forslag 10.3 vedtas enstemmig. 

Innsendt forslag 5 stemmer for og faller for arbeidsutvalgets forslag. 

Guled melder inn protokolltilførsel på forslag 5.2. 
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Vedtak 
Studenttinget vedtar revidert forslag til valgreglement, med de endringer som 
kommer frem i møtet. 

Protokolltilførsel:  

Jeg syns at fakta at studenttinget skal ha ett punkt hvor det sier at alle studenter har 
rett til å stille til valg (5.1) og på den andre siden spesifisere hva slags studenter som 
får lov til å stille(5.2) er veldig dårlig gjort. Studenttinget ikke skal knyttet til NTNU sitt 
valgreglement og trenger å være åpent til alle studenter. Dette er hva et studentting 
skal være. I 2012 ble det vedtatt at møte og sakspapirene skulle være på Norsk, men 
studenter kan ytre seg på Engelsk eller Skandinavisk språk. Dette er noe som jeg 
syns burde fortsette, men burde ikke være et grunnlag til å stille til valg. 

Signert av Guled Mohamoud 

Valgreglement 
for 

 Studenttinget NTNU 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU 25.10.96 

Siste endringer i valgreglementet ble gjort 24.03.2022 

 

§ 1. Reglementets virkeområde 

 

Dette reglement gjelder for valg av representanter til Studenttinget NTNU. 

 

Reglementet er underlagt «Reglementet for Studenttinget NTNU». 

 

§ 2. Valgstyret 

 
1. Det skal opprettes ett valgstyre med ansvar for gjennomføringen av valget. 

Valgstyret: 
a. administrerer valget og forberedelsene til dette, inkludert vedtar 

valgdatoene.  
b. kunngjør valget i god tid. 
c. tolker valgreglementet.  
d. kontrollere kandidatenes valgbarhet. 
e. kontrollerer og kunngjør valgresultatet. 
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f. behandler eventuelle klager over valget. 
g. kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for 

stemmegivningen, vedta at valgperioden forlenges.  
 

2. Valgstyret skal ha minst 3 medlemmer, hvorav en av medlemmene fungerer 
som leder. Valgstyret oppnevner selv egen leder.  
 

3. Studenttingets ledergruppe oppnevner valgstyret innen 15.09. 
  

4. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til Studenttinget. 
 

5. Valgstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til 
stede. Det gjøres vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders 
stemme avgjørende.  

 

§ 3. Dato for avholdelse av valg 

Valg til Studenttinget avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og avsluttes 
senest 15.11. 

 

§ 4. Stemmerett 

 

1. Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets 
de er registrert. Den enkelte student kan kun ha stemmerett ved én valgkrets. 
 

2. Studentene må selv kontrollere at de er oppført riktig i manntallet, jf. NTNUs 
valgreglement.  
 

 

§ 5. Valgbarhet  

 

1. Studenter som stiller til valg til Studenttinget må være student ved NTNU og 
ha studietilhørighet ved stedet de skal representere, jf. Reglement for 
Studenttinget.  
 

2. Norsk er offisielt arbeidsspråk i Studenttinget. For å kunne skjøtte vervet må 
valgbare kandidater ha god norsk språkforståelse, dvs. realkompetanse i 
norsk tilsvarende det som kreves for opptak til norskspråklige studieprogram. 
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Tvilstilfeller avgjøres av valgstyret innen kunngjøringsfristen på grunnlag av 
kandidatens dokumenterte språkferdigheter på nominasjonstidspunktet.1  

 

§ 6. Kandidatur 

 

1. Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til valgstyret innen den fristen 
valgstyret har satt. Valgstyret kan vedta å godkjenne sent innmeldte 
kandidaturer i spesielle tilfeller, om meget god grunn foreligger.  
 

2. Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke 
reserverer seg mot dette. 

 

3. Institusjonell valgkamp organisert av valgstyret skal sikre likbehandling av 
kandidatene. Nærmere spilleregler for personlig valgkamp avtales med 
kandidatene.   

 

§ 7. Plikt til å fungere i verv 

 
1. Den som stiller til valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for 

hele valgperioden så lenge kandidaten er valgbar. Om et medlem av 
Studenttinget i løpet av valgperioden fratrer sin stilling skal dette varsles 
arbeidsutvalget skriftlig, fratredelsen er gyldig fra Arbeidsutvalget har mottatt 
henvendelsen om ikke annet er spesifisert. 
 

2. Valgperioden for Studenttinget er 1. januar til 31. desember. 
 

§ 8. Varamedlemmer 

 

1. Ved valg til Studenttinget velges likt antall vararepresentanter som det 
ordinære antall representanter fra hver valgkrets.  
 

2. Vararepresentanter velges gjennom det ordinære valget og velges i 
nummerert rekkefølge. Den ordinære kandidaten med høyest stemmetall, men 
som ikke fikk plass i Studenttinget gis den første varaplassen, gitt at denne 
ikke har reservert seg mot dette. 
 

3. Vararepresentanter får tilbud om opprykk til fast representant i henhold til den 
prioriterte varalisten, om fast plass åpner seg. 

 

 
1 Det er mulig å ta ordet på engelsk, men kandidatene må kunne lese komplekse saksdokumenter og 
følge diskusjonen i Studenttingsmøter.  
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§ 9. Suppleringsvalg 

 

1. Suppleringsvalg til Studenttingets varaliste gjennomføres av Studenttinget 
selv.  
 

2. Kandidater til suppleringsvalg må melde sitt kandidatur til Arbeidsutvalget 
minimum èn uke før møtet hvor suppleringsvalget avholdes. 

 

 

§ 10. Stemmegiving 

 

1. Valg til Studenttinget gjennomføres som elektronisk urnevalg via NTNUs 
valgsystem. Ved valget benyttes preferansevalg innen hver valgkrets. 
Studenten kan avgi likt antall stemmer som kandidater i sin valgkrets. 

 

2. Stemmene telles særskilt for hver valgkrets. Stemmene vektes på følgende 
måte: 

• Førsteprioritet: 1/1 
• Andreprioritet: 1/3 
• Tredjeprioritet: 1/5 
• Fjerdeprioritet: 1/7 
• Osv.  

 
3. Ved stemmelikhet mellom kandidater vinner den med flest førstestemmer. 

Hvis antall førstestemmer er likt, vinner den med flest andrestemmer osv. Ved 
fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 11. Klage 

 

1. Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil begått ved valget. 
Klagen må være fremsatt skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at 
valgresultatet er kunngjort. 
 

2. Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt 
valgoppgjør, hvor dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye 
valgoppgjøret kan påklages etter reglene i foregående ledd. 

 

3. Hvis valgstyret blir oppmerksomt på at det er gjort feil som kan ha hatt 
vesentlig betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny 
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opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så 
snart som mulig etter reglene for vanlig valg. Inntil nytt valg har funnet sted, 
blir tidligere Studentting sittende selv om valgperioden er utløpt. 

 

4. Dersom klager ikke gis medhold, skal valgstyret avgi uttalelse om klagen og 
straks oversende denne til klageorganet med kopi til klageren. 
Kontrollkomiteen pluss ett medlem av ledergruppen utgjør klageorganet. 

 

 

Pause fra 18.10- 18.33 

 

STi-sak 12/22 Emner på tvers av studiebyer 
(18.33) Antall stemmeberettigede: 19 

 

Emilie innleder saken. 

Saken diskuteres. 

  
  
Forslag 1  
Endring fra Jørgen, endre linje 78: "Alle tverrcampusemner skal ha en faglærer i hver 
studieby med ansvar for 79 undervisning, studentoppfølging og informasjonsflyten 
lokalt" til   
 "Alle obligatoriske tverrcampusemner skal ha en faglærer i hver studieby med 
ansvar for undervisning, studentoppfølging og informasjonsflyten lokalt, der det er 
hensiktsmessig."  
  
Forslag 2  
Endring fra Jørgen linje 83: "Det skal legges til rette for fysisk undervisning og 
veiledning i alle 84 tverrcampusemner."  
til  
"Det skal legges til rette for fysisk undervisning og veiledning i 
alle obligatoriske tverrcampusemner."  
  
Forslag 3  
Tillegg fra Iver på linje 88: Alt undervisningsmateriell og all digital undervisning i 
tvercampusemner skal være tilgjengelig for alle studenter som er påmeldt til 
undervisning i en av studiebyene  
  
  
Forslag 4  
Tillegg fra Ludvig, nytt kulepunkt: Digitale verktøy benyttet i undervisning og 
informasjonsflyt skal tilrettelegges for bruk i tverrcampusemner.  
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Forslag 5  
Au ber om redaksjonell fullmakt.  
 

Votering 
Forslag 1 vedtas med 10 stemmer for og 9 imot. 
Forslag 2 faller med 5 stemmer for og 14 imot. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget NTNU mener at... 

• Alle obligatoriske tverrcampusemner skal ha en faglærer i hver studieby med 
ansvar for undervisning, studentoppfølging og informasjonsflyten lokalt. 

• Faglærerne i tverrcampusemner skal sørge for at undervisningen er samstemt 
på alle campuser, slik at studentene sitter igjen med det samme 
læringsutbytte, uavhengig av studieby.  

• Det skal legges til rette for fysisk undervisning og veiledning i alle 
tverrcampusemner. 

• Digitale verktøy benyttet i undervisning og informasjonsflyt skal tilrettelegges 
for bruk i tverrcampusemner.  

• NTNU skal ansette læringsassistenter lokalt i alle tverrcampusemner. 
• Tverrcampusemner skal evalueres i hver studieby, og som et helhetlig emne. 
• Det skal avholdes eksamen lokalt i alle tverrcampusemner. 
• All digital undervisning og alt undervisningsmateriell i tvercampusemner skal 

være tilgjengelig for alle studenter som er påmeldt til undervisning i en av 
studiebyene  
 

 

 

Ref-sak 23/22 STi-møte 03/22 
Referat fra STi-møte 03/22 godkjennes enstemmig. 

 

Ref-sak 24/22  AU-møte 05/22-10/22(ligger i Teamskanalen) 
Tatt til orientering. 
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Ref-sak 25/22 AU-medlemmene refererer kort  
Tatt til orientering. Innspill til at orienteringene kan utdype mer om hva man fikk ut av 
de ulike aktivitetene man har deltatt på. 

Ref-sak 26/22 Referat Styret 
Tatt til orientering. 

 

Astrid Hilling orienterer om bakgrunnen for at det er sendt ut to like saker. 
 
Det debatteres om hvilken av STi-sak 13/22 og STi-sak 14/22 skal behandles i 
Studenttinget. 
 
Prøvevotering 

STi-sak 14/22 ingen stemmer 

 

Votering over hvilken sak som skal behandles 

STi-sak 14/22 behandles ikke da flertallet er for arbeidsutvalgets innstilling om at STi-
sak 13/22 behandles.. 

 

STi-sak 14/22 NTNU som kjernekraftsuniversitet 
Saken behandles ikke. 

 

STi-sak 13/22 Resolusjon om kjernekraft ved NTNU 
(20.05) Antall stemmeberettigede: 21 

Saksbehandlerne innleder saken. 

Saken diskuteres. 

 

Forslag 1  
Endring fra Iver, flytte teksten fra "bakgrunn i saken" inn i resolusjonen.  
  
Forslag 2  
Strykning fra Torstein; Stryke fra linje 8 til og med første setning på linje 10.  
  
Forslag 3  
Endring fra Ludvig, linje 10-11: Ved å tilby sine studenter kompetanse på kjernekraft 
vil NTNU legge til rette for en bærekraftig og økonomisk gunstig utvikling.   
  
Forslag 4  
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Tillegg fra Hanna, til linje 34:   
NTNU bør inkludere mer kjernekraft i allerede eksisterende studieprogrammer hvor 
dette er hensiktsmessig.  
  
Forslag 5  
Tillegg fra Jonas, Nytt kulepunkt linje 38: NTNU skal likestille kjernekraft med andre 
bærekraftige energikilder og tydeliggjøre dette i relevant kommunikasjon, både internt 
og eksternt.  
  
Forslag 6  
Tillegg fra Iver, nytt kulepunkt; "NTNU skal likestille kjernekraft med andre fornybare 
energikilder og tydeliggjøre dette i all relevant kommunikasjon, både internt og 
eksternt"  
  
Forslag 7  
Tillegg fra Iver, nytt kulepunkt: NTNU skal utforske mulighetene kjernekraft gir som et 
nytt industrieventyr for Norge.  
  
Forslag 8  
Tillegg fra Iver, nytt kulepunkt;" NTNU skal gjøre det de kan for å legge til rette for 
kjernekraftproduksjon i Norge."  
  
  
Forslag 9  
Arbeidsutvalget ber om redaksjonell fullmakt.  
 

Votering 
Forslag 1 faller med 1 stemme for. 
Forslag 2 vedtas med 14 stemmer. 
Forslag 3 faller på grunn av stemmelikhet. 
Forslag 4 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 5 faller med flertall imot. 
Forslag 6 faller på grunn av forslag 5. 
Forslag 7 faller med 5 stemmer for. 
Forslag 8 faller med 4 stemmer for. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Forslag 9 vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget vedtar «Resolusjon om kjernekraft ved NTNU». 
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Resolusjon om kjernekraft ved NTNU 

NTNU som Norges fremste teknisk-naturvitenskapelige universitet må være en 
forkjemper for kjernekraft og løfte frem mulighetene dette gir oss for et bærekraftig 
samfunn. Derfor må kjernekraft være representert i studenttingets politikk om 
bærekraft. En satsing på kjernekraft er grønn politikk for et bærekraftig 
velferdssamfunn.  
 
Ved å tilby sine studenter kompetanse på kjernekraft vil NTNU legge til rette for en 
bærekraftig utvikling. 
 
Som studenter krever vi mer forskning på bruk av kjernekraft. Vi mener at dette kan 
virke til å utvide utallige fagfelt og gi økt forståelse slik at kjernekraft bedre kan 
anvendes for å nå klimamålene. Studenttinget mener at kunnskapen og forståelsen 
rundt kjernekraft i dag er for liten. Vi mener derfor at det skal satses på forskning på 
og bruk av kjernekraft i Norge.  
 
En viktig grunn for å forske mer på kjernekraft er å utvikle løsningene som resten av 
verdens land kan ta i bruk for å gjennomføre det grønne skiftet. NTNU har som 
visjon: «kunnskap for en bedre verden». Det er hele verden som settes i lys, og det 
er hele verden som vil dra nytte av forskning og innovasjon på kjernekraft.  
 
Norge burde ta del i internasjonale samarbeid, da fjerde generasjons reaktorer og 
etter hvert fusjonsenergi kan bli en revolusjon innen trygg, miljøvennlig, økonomisk 
og konsekvent energiproduksjon. Det er en viktig del av løsningen på en bærekraftig 
fremtid. 
 
For å sikre at Norge fremdeles er en foregangsnasjon for energiproduksjon og aktivt 
bidrar til et grønt skifte i verden er det behov for en økt satsing på kjernekraft.  
 
Studenttinget NTNU mener at: 

• Kjernekraft spiller en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn.  
• NTNU skal opprette gradsgivende studier innen kjernekraft 
• NTNU bør inkludere mer kjernekraft i allerede eksisterende studieprogrammer 

hvor dette er hensiktsmessig.  
• NTNU skal være en pådriver for forskning på nye kjernekraftteknologier. 
• NTNU skal ta en aktiv rolle som evidensbasert formidler på feltet kjernekraft, 

og tydelig kommunisere sin satsing på feltet.  
 
 

Eventuelt 
- Iver løfter diskusjon om praksis til å melde inn saker til Studenttinget. Innspill 

tas med videre. 
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Ref-sak 27/22  Referat fra Studentråd/allmøter  
HF arbeider med hva som gir gyldig fravær i obligatoriske aktiviteter i forbindelse 
med tillitsverv. 

NV arbeider med valg og har hatt studentrådsmøte. 

ØK har vært på besøk i Gjøvik og fått på plass studentrepresentanter i 
studieprogramråd. 

Ref-sak 28/22 Referat fra Velferdstinget 
Vt har hatt valg til Sit-styre. 

De har gjennomført 25-års jubileum. 

De har blant annet jobbet videre med tomgang i Sit-boligene. 

Ref-sak 29/22 Referat fra råd, verv og utvalg  
Guled informerer om at Utvalg for likestilling og mangfold har møte 25.mars. 

Emilie informerer om sist møte i LMU hvor de blant annet jobbet emner som går på 
tvers av studiebyene. 

Markus orienterer fra Studentparlamentet Ålesund om at de har fått tilbake gymsalen 
til det den er ment for, da den har blitt brukt som undervisningsrom de siste 6 årene. 

Ref-sak 30/22 Referat fra SP-DMMH 
Ingen til stede. 

Ref-sak 31/22 Referat fra NSO 
NSO arrangerer formøte til Landsmøte neste uke. I tillegg har de også kommet med 
rapport om sin undersøkelse om leieboligmarkedet. 

Ref-sak 32/22 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Sendt ut på e-post. 

Ref-sak 33/22 Referat fra DION 
Ingen til stede. 

Møtekritikk 

Møtekritikk tas til etterretning. 

 

Møtet ble hevet kl. 22.35. 

 

Astrid Hilling /s/     Kine Sørli /s/ 
Leder     Referent 
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