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STi-sak 11/22 Revisjon av Studenttingets valgreglement  
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Revidert versjon av Valgreglement for Studenttinget NTNU  
Vedlegg 2 – Gjeldende valgreglement  
Vedlegg 3 – Endringsforslag valgreglement  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken
 1 
Hensikten med saken er å oppdatere valgreglementet for å få det i tråd med 2 
gjeldende praksis og gjøre det enklere for valgstyret å bruke.  3 
 4 
«Valgreglement for Studenttinget NTNU» regulerer valg av representanter til 5 
Studenttinget, og er underlagt «Reglementet for Studenttinget NTNU». 6 
Valgreglementet ble vedtatt på Studenttingets konstituerende allmøte i 1996 og ble 7 
sist endret i 2016. Noen sentrale element som reguleres i valgreglementet er 8 
valgstyret, stemmerett, innmelding av kandidatur, suppleringsvalg, stemmegivning og 9 
klage på valg. 10 
 11 
Valgreglementet er på flere områder tydelig inspirert av NTNUs valgreglement. Dette 12 
ser man blant annet gjennom liknende oppbygning og like formuleringer.    13 
 14 
Saksbehandlers vurdering 15 
 16 
Det er saksbehandlers vurdering at det er et behov for å oppdatere valgreglementet. 17 
Hensikten er som nevnt over å få det i tråd med gjeldende praksis, samt gjøre det 18 
enklere for valgstyret å bruke. Det er også et behov for noen språklige presiseringer.   19 
 20 
En av de mest merkbare endringene i valgreglementet er nummereringen av punkter. 21 
Dette er for å gjøre det mer lettleselig og lettere å referer til. Strukturen av 22 
paragrafene er også noe endret, da to av de er slått sammen (tidligere §9 og §10), 23 
og det er lagt til en paragraf om valgbarhet.  24 
 25 
Paragraf 2 er betydelig endret for å gjøre valgstyrets rolle og mandat tydeligere. 26 
Inspirasjon til flere av disse endringene er hentet fra NTNUs valgreglement. Dette 27 
gjelder endringene F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5.  28 



 

  

 

2 
Videre er det lagt til en egen paragraf om valgbarhet. Dette er for å gi valgstyret 29 
retningslinjer for hvordan vurdere valgbarhet, slik at man unngår å ende opp i en 30 
situasjon der man utilsiktet velger inn noen som ikke er valgbare. Krav om 31 
studietilhørighet er hentet fra Studenttingets reglement og er derfor ikke noe nytt. 32 
Punktet om språklige ferdigheter (med fotnote) tar utgangspunkt i tidligere vedtak i 33 
Studenttinget, samt gjeldende praksis. Inspirasjon til selve formuleringen er hentet fra 34 
NTNUs valgreglement, noe som vil si at man vill kunne støtte seg på erfaringer fra 35 
NTNU hvis det skulle oppstå tvilstilfeller.   36 
 37 
For begrunnelser på resten av endringene henvises det til vedlegg 3.  38 
 39 
Arbeidsutvalgets innstilling 40 
Studenttinget vedtar revidert valgreglement, med de endringer som kommer frem i 41 
møtet.  42 
 43 
Saksbehandler får redaksjonell fullmakt.  44 



Valgreglement 
for 

 Studenttinget NTNU 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU 25.10.96 
Siste endringer i valgreglementet ble gjort xx.xx.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. 
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. 
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. 

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



 
3. Vararepresentanter får tilbud om opprykk til fast representant i henhold til den 

prioriterte varalisten, om fast plass åpner seg. 
 
§ 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 
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. 



Valgreglement 
for 

 Studenttinget NTNU 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU 25.10.96 
Siste endringer i valgreglementet ble gjort 19.10.2016 

 
§ 1 Reglementets virkeområde 
Dette reglement gjelder ved valg til Studenttinget NTNU. 
Reglementet er underlagt «Reglementet for Studenttinget NTNU». 
 
§ 2 Valgstyret 
Det skal opprettes ett valgstyre som skal administrere valget og forberedelsene til 
dette. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til STi. 
 
§ 3 Dato for avholdelse av valg 
Valg til STi avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og avsluttes senest 15.11. 
 
§ 4 Stemmerett 
Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets de er 
registrert. Den enkelte student kan kun ha stemmerett ved én valgkrets. 
 
Studentene må selv kontrollere manntallet for å finne ut hvilken valgkrets de tilhører. 
 
Doktorgradsstudenter som ikke har stemmerett som tilsatt (jfr. Valgreglement for 
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, §8) har stemmerett til STi. 
 
§ 5 Innmelding av kandidater 
Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til Valgstyret innen den fristen Valgstyret 
har satt. 
 
Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke reserverer 
seg mot dette.  
 
§ 6 Plikt til å fungere i verv 
Student som stiller til valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele 
valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. Om et medlem av Studenttinget i 
løpet av valgperioden fratrer sin stilling skal dette varsles arbeidsutvalget skriftlig, 
fratredelsen er gyldig fra au har mottatt henvendelsen om ikke annet er spesifisert. 
 
Valgperioden for Studenttinget er 1. januar til 31. desember. 
 
§ 7 Varamedlemmer 
Ved valg til Studenttinget velges likt antall vararepresentanter som det ordinære 
antall representanter fra hver valgkrets. 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 

 
§ 8 Suppleringsvalg 
Suppleringsvalg til Studenttinget gjennomføres av Studenttinget selv. Kandidater til 
suppleringsvalg må melde sitt kandidatur til Arbeidsutvalget minimum èn uke før 
møtet hvor suppleringsvalget avholdes. 
 
 
§ 9 Stemmegiving 
Valg til Studenttinget gjennomføres skriftlig. Ved valget benyttes preferansevalg. 
Studenten kan avgi likt antall stemmer som kandidater i sin valgkrets. 
  
Stemmene vektes på følgende måte: 

 Førsteprioritet: 1/1 

 Andreprioritet: 1/2 

 Tredjeprioritet: 1/4 

 Fjerdeprioritet: 1/8 

 Osv.  
 
 
§ 10 Stemmelikhet 
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 
Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. 
Klagen må være fremsatt skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet 
av valget er gjort kjent. 
 
Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor 
dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjør kan påklages 
etter reglene i foregående ledd. 
 
Hvis valgstyret blir oppmerksom på at at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig 
betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt 
valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.  
 
Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved det ugyldige valg som 
lovlig valgt. 
 
Valgstyrets avgjørelser i ankesaker skal foreligge skriftlig. Avgjørelsen kan ankes til 
universitetets klagenemd. 



Følgende endringsforslag er innstilt vedtatt av Arbeidsutvalget.  
 
F 
1.1 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 
Dette reglement gjelder for valg av representanter til Studenttinget NTNU. 
 
Gammel tekst:  
Dette reglement gjelder ved valg til Studenttinget NTNU.  
Begrunnelse: 
Språklig presisering  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

   
 
F 
2.1 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 
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. 
f. behandler eventuelle klager over valget. 
g. kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for stemmegivningen, 

vedta at valgperioden forlenges.  
 

Gammel tekst:  
Det skal opprettes ett valgstyre som skal administrere valget og forberedelsene til dette.  
Begrunnelse: 
Tydeligere definering av valgstyrets rolle og oppgaver.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
2.2 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 
  
Valgstyret skal ha minst 3 medlemmer, hvorav en av medlemmene fungerer som leder. 
Valgstyret oppnevner selv egen leder.  
 
Begrunnelse: 
Dette er for å formalisere rammene til valgstyret, samt gi fremtidige valgstyrer arbeidsutvalg 
tydeligere retningslinjer for hvordan valgstyret bør organiseres.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 



 
 
F 
2.3 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 
 
Studenttingets ledergruppe oppnevner valgstyret innen 15.09. 
 
 
Begrunnelse: 
For å ha god tid til forberedelse og oppsett av valg er det hensiktsmessig at valgstyret velges 
i god tid før valget.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
2.4 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 
 
Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til Studenttinget. 
 
Gammel tekst:  
 
Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til STi. 
Begrunnelse: 
Språklig presisering.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
2.5 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 
Valgstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Det gjøres 
vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.  
Begrunnelse: 
Dette er for å formalisere rammene til valgstyret, i tillegg til at det er vanlig praksis.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
F 
4.1 

 Endringsforslag 

Ny tekst:  



Studentene må selv kontrollere at de er oppført riktig i manntallet, jf. NTNUs valgreglement.  
 
Gammel tekst: 
Studentene må selv kontrollere manntallet for å finne ut hvilken valgkrets de tilhører. 
Begrunnelse: 
Språklig presisering i tråd med NTNUs valgreglement.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
F 
4.2 

 Strykningsforslag 

Gammel tekst: 
Doktorgradsstudenter som ikke har stemmerett som tilsatt (jfr. Valgreglement for  
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, §8) har stemmerett til STi. 
Begrunnelse: 
Dette er ikke lenger relevant da doktorgradsstudentene har en egen interesseorganisasjon 
DION, og dette står heller ikke i NTNUs valgreglement slik det refereres til.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
5.1 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 
 
§ 5. Valgbarhet  
 
Studenter som stiller til valg til Studenttinget må være student ved NTNU og ha 
studietilhørighet ved stedet de skal representere, jf. Reglement for Studenttinget.  
Begrunnelse: 
Dette er egentlig bare gjentagelse av det som står i Studenttingets reglement, men det er 
relevant og fint å få gjentatt det i et avsnitt om valgbarhet.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
5.2 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst:  
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. Tvilstilfeller avgjøres av valgstyret innen 
kunngjøringsfristen på grunnlag av kandidatens dokumenterte språkferdigheter på 
nominasjonstidspunktet.1 
 
 
1 Det er mulig å ta ordet på engelsk, men kandidatene må kunne lese komplekse 
saksdokumenter og følge diskusjonen i Studenttingsmøter. 



Begrunnelse: 
At norsk er arbeidsspråket i Studenttinget er tidligere vedtatt, men står ikke i noen av 
styringsdokumentene. Dette er en fin måte å få det inn i styringsdokumentene på, samtidig 
som det formaliserer valgstyrets oppgave i å sjekke det opp. Selve formuleringen tar 
utgangspunkt i NTNUs valgreglement. Fotnoten peker på viktigheten av å forstå norsk slik 
praksis i Studenttinget er per i dag; at lange sakspapirer med mange vanskelige begreper er 
skrevet på norsk, og at man må kunne følge diskusjonen som foregår på norsk.  
 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
6.1 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 
§6 Kandidatur 
 
Gammel tekst: 
§5 Innmelding av kandidater 
Begrunnelse: 
Språklig. Overskrift, og forskyving av paragrafer 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
6.2 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst:  
Valgstyret kan vedta å godkjenne sent innmeldte kandidaturer i spesielle tilfeller, om meget 
god grunn foreligger. 
Begrunnelse: 
Om ekstraordinære situasjoner hindrer noen i å sende inn kandidatur innen fristen kan 
valgstyret velge å godkjenne dette gitt at meget god grunn foreligger.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
6.3 

 Tilleggsforslag 

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

 
Begrunnelse: 
Dette er for å tydeliggjøre valgstyrets rolle i valgkampen og sikre likebehandling av alle 
kandidater, samtidig som valgstyret i samråd med kandidatene skal kunne ha noe fleksibilitet 
til å sette spilleregler for valgkamp.  



Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 
  
 
 
F 
7.1 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 
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. 
 
Gammel tekst: 
Student som stiller til valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele  
valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. Om et medlem av Studenttinget i  
løpet av valgperioden fratrer sin stilling skal dette varsles arbeidsutvalget skriftlig,  
fratredelsen er gyldig fra au har mottatt henvendelsen om ikke annet er spesifisert. 
Begrunnelse: 
Språklig 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
8.1 

 Redaksjonelt endringsforslag 

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

 
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. 
 
 
Gammel tekst: 
Ved valg til Studenttinget velges likt antall vararepresentanter som det ordinære antall 
representanter fra hver valgkrets. 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 
Begrunnelse: 
Oppdeling i to avsnitt for lettleselighet.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F  Tilleggsforslag 



8.2 
Ny tekst: 
Vararepresentanter får tilbud om opprykk til fast representant i henhold til den prioriterte 
varalisten, om en fast plass åpner seg.  
Begrunnelse: 
Tydeliggjøring av eksisterende praksis. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
F 
9.1 

 Redaksjonelt endringsforslag 

Ny tekst: 
Suppleringsvalg til Studenttinget gjennomføres av Studenttinget selv.  
 
Kandidater til suppleringsvalg må melde sitt kandidatur til Arbeidsutvalget minimum èn uke 
før møtet hvor suppleringsvalget avholdes. 
 
 
Gammel tekst: 
Suppleringsvalg til Studenttinget gjennomføres av Studenttinget selv. Kandidater til  
suppleringsvalg må melde sitt kandidatur til Arbeidsutvalget minimum èn uke før  
møtet hvor suppleringsvalget avholdes. 
Begrunnelse: 
Oppdeling i to avsnitt 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
9.2 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 
Suppleringsvalg til Studenttingets varaliste gjennomføres av Studenttinget selv.  
 
 
Gammel tekst: 
Suppleringsvalg til Studenttinget gjennomføres av Studenttinget selv.  
Begrunnelse: 
Tydeliggjøring av eksisterende praksis 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
10.1 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 



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. 
 
Gammel tekst: 
Valg til Studenttinget gjennomføres skriftlig. Ved valget benyttes preferansevalg. Studenten 
kan avgi likt antall stemmer som kandidater i sin valgkrets 
Begrunnelse: 
Oppdatering for å ha samme valgsystem som øvrige valg ved NTNU. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
10.2 

 Endringsforslag 

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

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

 
Gammel tekst: 
Stemmene vektes på følgende måte: 

• Førsteprioritet: 1/1 
• Andreprioritet: 1/2 
• Tredjeprioritet: 1/4 
• Fjerdeprioritet: 1/8 
• Osv. 

Begrunnelse: 
Oppdatering for å ha samme vekting som standarden i NTNUs valgsystem. I tillegg er 
gjeldende vekting lite hensiktsmessig da man vil kunne ende med å gi 1/2^20 = 1/1048576 – 
dels stemme i valgkrets Trondheim.   
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
10.3 

 Tilleggsforslag 

Ny tekst: 
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. 
Begrunnelse: 



Flytte «§10 stemmelikhet» til et eget avsnitt i §9 «stemmegiving». Det er ryddig å ha alt som 
har med stemmegivning å gjøre i samme paragraf.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
F 
10.4 

 Strykningsforslag 

Gammel tekst: 
§10 Stemmelikhet 
 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. 
Begrunnelse: 
Flyttet til et eget avsnitt i §«stemmegiving». Derfor overflødig hvis F.10.3 vedtas 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
11.1 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 
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. 
 
Gammel tekst: 
Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må 
være fremsatt skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet av valget er gjort 
kjent. 
Begrunnelse: 
Språklig endring og spesifisering. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
11.2 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 
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 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. 
 
Gammel tekst: 
Hvis valgstyret blir oppmerksom på at at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning 
for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal 
det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.  
 



Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved det ugyldige valg som lovlig 
valgt. 
Begrunnelse: 
Her endres det fra at de som er valgt ved ugyldig valg blir sittende, til at det forrige 
Studenttinget blir sittende til gyldig valg er gjennomført. Dette er en mer ryddig praksis som 
sikrer at et legitimt valg Studentting heller blir sittende litt lenger, enn at et Studentting valgt 
ved ugyldig valg får tiltre. Inspirasjon er hentet fra NTNUs valgreglement.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
11.3 

 Endringsforslag 

Ny tekst: 
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. 
 
Gammel tekst: 
Valgstyrets avgjørelser i ankesaker skal foreligge skriftlig. Avgjørelsen kan ankes til  
universitetets klagenemd. 
Begrunnelse: 
Det er ikke i klagenemdas mandat å kunne behandle klager ved valg, verken ved NTNU eller 
tilhørende organisasjoner. Det vil også være uheldig om et sentralt NTNU-organ skal kunne 
ha myndighet til å omgjøre valg til det som er en uavhengig organisasjon.   
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
F 
12.1 

 Redaksjonelt endringsforslag 

 
Omgjøring til punkter med tall i hele dokumentet slikt skissert i utkast til nytt reglement.  
Begrunnelse: 
Lettleselighet og for å enklere kunne referere i tekst.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
F 
12.2 

 Redaksjonelt endringsforslag 

 
Omgjøre § for å passe til de nye kapitlene.  
Begrunnelse: 
Redaksjonell endring, etter at det er lagt inn ny paragrafer.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 

https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Klagenemnda
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STi-sak 12/22 Emner på tvers av studiebyer 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
FUI – Forvaltningsutvalget for Ingeniørutdanningen 
IV – Fakultet for ingeniørvitenskap 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Det er 16 studieprogram på NTNU som undervises parallelt på alle tre eller to av 2 
NTNUs campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Dette inkluderer årsstudium, 3 
bachelorutdanninger innen helsefag, ingeniørfag og økonomi og administrasjon, 4 
samt toårige masterprogrammer innen ingeniørfag og helsefag. Studentene på disse 5 
studieprogrammene har mange emner felles med sine medstudenter på de andre 6 
studiestedene. Det varierer fra institutt til institutt hvordan undervisningen legges opp 7 
i emner som undervises i flere byer parallelt. 8 
 9 
Studentrepresentantene i FUI og Studentrådet IV har trukket fram flere ulike 10 
utfordringer knyttet til tverrcampusemner i ingeniørutdanningene i Trondheim, Gjøvik 11 
og Ålesund. 12 
 13 
Studentene har trukket fram følgende utfordringer: 14 
 15 

• Studentene finner det lite motiverende å følge undervisning når det bare tilbys 16 
digital undervisning i byene der faglærer ikke har sin arbeidsplass.  17 

 18 
• Studentene har ulik tilgang på læringsassistenter, og studentene opplever at 19 

det er høyere terskel for å delta i digitale øvingstimer. Studentene i Gjøvik og 20 
Ålesund melder om at de har for få læringsassistenter, og at det er lav 21 
rekrutering til læringsassistentstillingene. 22 

 23 
• Noen emner har en foreleser i hver by, og studentene følger fysiske 24 

forelesninger lokalt i sin egen studieby. Studentene får det samme 25 
øvingsopplegget og den samme eksamenen, men studentene opplever at de 26 
sitter igjen med ulikt læringsutbytte ut fra hvilken by de følger emnet i. Dette 27 
har ofte kommet til uttrykk gjennom at studentene opplever at de ikke har lært 28 
alt de trenger for å mestre eksamen.  29 

 30 



 

  

 

2 
• Studentene har hatt tilgang på ulikt pensum og annet læringsmateriell via 31 

emnets Blackboard-side, som igjen bidrar til ulikt læringstilbud blant 32 
studentene innenfor samme emne.   33 

 34 
• Emnesidene kan være vanskelige å navigere når tre byer og tre forelesere 35 

deler samme emneside, og de blir overøst med informasjon som er tiltenkt kun 36 
en av studiebyene. 37 

 38 
Saksbehandlers vurdering 39 
Det er hensiktsmessig å drøfte saken for å sette mer fokus på rettferdig undervisning 40 
for alle studentene ved NTNU. Som ett universitet i tre studiebyer er det viktig at 41 
NTNU fokuserer på høy kvalitet i undervisningen for alle studenter, uavhengig av 42 
studiested. Et likere utdanningstilbud på tvers av alle NTNUs campuser sikrer også 43 
at kandidatene som uteksamineres ved NTNU stiller likere i møte med arbeidslivet. 44 
 45 
For å oppnå et mer rettferdig undervisningstilbud må det skje en rekke 46 
forbedringstiltak. Det handler blant annet om tilgangen på ressurser, som ikke er lik 47 
over hele linja i dag. Hensikten med saken er å etablere noen grunnleggende 48 
forutsetninger for emner og utdanninger som skjer parallelt på flere campuser 49 
samtidig. Empirien i saken er hovedsakelig hentet fra ingeniørstudenter, men det er 50 
saksbehandlers forståelse at utfordringene knyttet til tverrcampusemner gjelder flere 51 
av NTNUs studieprogrammer innen økonomi og helsefag også. 52 
 53 
Mange av utfordringene som er trukket fram av studentene kommer av mangel på 54 
samarbeid mellom studiebyene, og ulik tilgang på ressurser på de ulike campusene. 55 
Ved økt grad av samarbeid på tvers av fagmiljøene som er spredt rundt på alle 56 
NTNUs campuser, vil man kunne heve kvaliteten på undervisningen, og sikre at 57 
studentene har et likere utgangspunkt i møte med øvingsopplegg og eksamen. Økt 58 
samhandling i fagmiljøene vil også føre til at man kan ta i bruk digitale alternativer 59 
der man ser at ressursene ikke strekker til lokalt. For eksempel kan man ta i bruk 60 
digitale veiledningstilbud hvis det er mangel på læringsassistener i studiebyene. 61 
 62 
NTNUs brede portefølje av studieprogram og emner som undervises på flere 63 
campuser parallelt, gjør at det er hensiktsmessig å holde innstillingspunktene 64 
overordnede, og uavhengige av fagfelt. En overordnet innstilling vil ikke heller 65 
utelukke muligheten for lokal tilrettelegging av emner basert på studentmassen og de 66 
lokale fagmiljøene.  67 
 68 
Evaluering og kvalitetssikring av tverrcampusemner bør i stor grad skje lokalt i hver 69 
enkelt studieby slik at man kan fange opp lokale utfordringer, samtidig som man 70 
evaluerer emnet som en helhet for å fange opp ulikheter som oppstår når emner 71 
undervises på flere campuser parallelt. En egen emneevaluering av 72 
tverrcampusemner i hver studieby vil også bidra til den lokale tilpasningen av 73 
emnene.  74 
 75 
Arbeidsutvalgets innstilling 76 
Studenttinget NTNU mener at... 77 

• Alle tverrcampusemner skal ha en faglærer i hver studieby med ansvar for 78 
undervisning, studentoppfølging og informasjonsflyten lokalt. 79 



 

  

 

3 
• Faglærerne i tverrcampusemner skal sørge for at undervisningen er samstemt 80 

på alle campuser, slik at studentene sitter igjen med det samme 81 
læringsutbytte, uavhengig av studieby.  82 

• Det skal legges til rette for fysisk undervisning og veiledning i alle 83 
tverrcampusemner. 84 

• NTNU skal ansette læringsassistenter lokalt i alle tverrcampusemner. 85 
• Tverrcampusemner skal evalueres i hver studieby, og som et helhetlig emne. 86 
• Det skal avholdes eksamen lokalt i alle tverrcampusemner. 87 
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STi-sak 13/22 Resolusjon om kjernekraft ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Resolusjon om kjernekraft ved NTNU 
Kildeliste 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet  
EU – Europeiske union   
WHO – World Health Organization  
ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken  1 
De siste hundre årene har menneskeheten opplevd en utvikling uten sidestykke, 2 
drevet frem av fossile energikilder. Fossile energikilder utgjør hovedandelen av 3 
energisektoren i dagens samfunn, men dette kommer med en pris. Menneskeskapte 4 
utslipp av drivhusgasser har de siste hundre årene ført til en drivhuseffekt med flere 5 
negative konsekvenser. Drivhuseffekten er et direkte resultat av fossile energikilder 6 
og har derfor økt i takt med verdens utvikling. For å sikre en bærekraftig 7 
samfunnsutvikling er det derfor behov for å ta i bruk grønne energikilder.  8 
 9 
Kjernekraft er en teknologi som har vært i bruk siden 1950-tallet. Denne 10 
energiformen er blitt nedprioritert og motarbeidet i majoriteten av verdens land. Flere 11 
eksperter har de siste årene konkludert med at verden er helt avhengig av kjernekraft 12 
for å nå klimamålene. FNs siste klimarapport viser at verden med dagens tempo er 13 
på vei mot en oppvarming på 2,7 grader, som er langt over 2 graders målet som er 14 
satt. Den massive innsatsen som har blitt gjort de siste årene har altså ikke vært 15 
tilstrekkelig, og det er nå nødvendig å se på alle løsninger. Denne konklusjonen har 16 
EU kommisjonen nylig også kommet til og vedtatt at kjernekraft skal regnes som en 17 
bærekraftig energikilde i EU taksonomien.  18 
 19 
Høsten 2021 skrev Statnett at kraftoverskuddet i Norge vil være borte innen fem år, 20 
og at Sør-Norge vil ha et kraftunderskudd. Europa og resten av verden ser et økt 21 
behov for kraft, samtidig som et ønske om å minske CO2-utslippene. Norge har hatt 22 
det fortrinn av å være en energinasjon som har hatt mulighet til å drive ren og billig 23 
industri. Dette er i ferd med å bli et tapt kappløp. Industrikonkurrenter som bygger ut 24 
billig kraftproduksjon, er i større grad i stand til å konkurrere mot Norsk industri på 25 
bakgrunn av strømpriser. Dersom fremtidens nærings- og industriplaner skal 26 



 

  

 

2 
realiseres er det et stort behov for økt kraftproduksjon. Økt kraftproduksjon er også 27 
den langsiktige løsningen på strømkrisen.  28 
 29 
I Frankrike ble det i 1974 pålagt at de skulle bruke kjernekraft som en hovedkilde til 30 
energi. Per dags dato, har Frankrike redusert sine CO2 utslipp med 70%, ved å bytte 31 
ut flere av sine energikilder med hovedsakelig kjernekraft. Norges energistrategi har 32 
de siste årene vært preget av utbygging av vindkraft på land, dette har fått sterk 33 
reaksjon fra lokalbefolkningen, da de ser på dette som et grovt inngrep i naturen. Det 34 
er flere som stiller spørsmål til hvor miljøvennlig utbygging av vind er med tanke på 35 
de store inngrepene i naturen dette medbringer. Utbygging av kraftinfrastruktur 36 
forårsaker som regel en del kontrovers, dette er sant for alle energikilder. FNs 37 
naturpanel mener at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene. En av 38 
de største utfordringene til de fornybare energikildene er at de er svært 39 
arealkrevende. Ifølge Nuclear Energy Insitute krever vindkraft opptil 360 ganger så 40 
store landareal for å produsere samme mengde energi sammenlignet med 41 
kjernekraft. 42 
 43 
Kraftutbygging av vind og sol i andre land har konsekvent resultert i en økning i 44 
strømpris. Dersom samfunnet elektrifiseres, men strømprisene samtidig stiger vil 45 
enten velferdsnivået stagnere noe som kan føre til misnøye i den befolkningen eller 46 
at overgangen til et bærekraftig samfunn bremses. Kjernekraft er en av de billigste 47 
måtene å produsere energi på om man ser på LCOE-kostnadene, altså prisen av 48 
strømmen over hele reaktorens levetid inkludert alle kostnader, og kapasitetsfaktoren 49 
til energikilden. I 2019 var det installert nesten tre ganger så mye sol- og vindkraft 50 
som kjernekraft. Likevel produserte kjernekraften vesentlig mer strøm. Det er fordi 51 
sol- og vindkraftanleggene store deler av tiden ikke var i drift. I 2019 sto kjernekraft 52 
for 26,2% av strømproduksjonen i EU, mens sol- og vindkraft sto for henholdsvis 53 
4,5% og 13%.  54 
 55 
Motviljen rundt utbygging av moderne kjernekraft, bygges nok i stor grad på et 56 
utdatert bilde på sikkerhet i gamle reaktordesign. Enkelte peker på de eneste større 57 
kjernekraftulykkene, som definert av International Nuclear Event Scale: Fukushima i 58 
2011 og Tsjernobyl i 1986, som hadde store menneskelige og økonomiske 59 
kostnader. Årsaken til ulykkene var ekstraordinære feil som fant sted på grunn av 60 
dårlig design og menneskelig feil. Dagens reaktorer bygger på prinsipper om passiv 61 
sikkerhet, som gjør slike ulykker umulig. Moderne og nært forestående reaktordesign 62 
er i stadig utvikling. Nye kjernekraftverk er raskere og billigere å bygge, lettere å 63 
regulere, mer energieffektive, produserer mindre avfall og vanskeligere å bruke for 64 
atomvåpenutvikling. Vi ser i dag at folk under 40 år er positive til kjernekraft.  65 
 66 
Ifølge en rekke studier er det funnet at selv vannkraft blir overgått av kjernekraft når 67 
det kommer til menneskelige kostnader. Der vannkraft har en global 68 
gjennomsnittskostnad på menneskelig liv på 1,4 per TWh, har kjernekraft en anslått 69 
kostnad på 0,07 liv per TWh. Dette tallet inkluderer Fukushima og Tsjernobyl. Norske 70 
tall vil åpenbart avvike fra globalt gjennomsnitt da Norge har strengere reguleringer 71 
og er lite utsatt for naturkatastrofer. Tsjernobyl spesielt er omfavnet av mye 72 
misinformasjon, der ulykken fremstilles som langt større enn virkeligheten. WHO 73 
anslår at opptil 4000 personer kommer totalt til å dø som en konsekvens av ulykken.  74 
 75 



 

  

 

3 
Det kan ikke legges skjul på, at kjernekraft produserer atomavfall som vil kreve 76 
forsvarlig håndtering. Dette trenger ikke å være en svakhet for kjernekraft. Tvert imot 77 
har kjernekraft de to fordelene som er ønskelig for avfall; det er både konsentrert og 78 
kontrollert. Et eksempel er kjernekraft i USA de siste 60 årene, her er tilnærmet alt 79 
avfallet fremdeles lagret trygt på de kraftstasjonene det ble produsert, dette er unikt 80 
for kjernekraft. 81 
 82 
Energiproduksjonen for en person vil i året skape om lag 5 gram med radioaktivt 83 
avfall. For det andre er langtidslagring av radioaktivt avfall blitt forsket mye på, og 84 
nye metoder er utviklet som gjør det helt ufarlig. I Finland bygger de nå verdens 85 
første permanente langtidslagrings anlegg for radioaktivt materiale som følger KBS-3 86 
metoden for lagring. Dette anlegget har en forventet kapasitet til å kunne lagre 87 
Finnlands totale produksjon av radioaktivt avfall i hundre år. Sverige har også nylig 88 
godkjent tilsvarende lagring av avfallet. Det er også deler av biproduktene fra 89 
kjernekraftproduksjonen som spiller en viktig rolle innen andre felt. Innen 90 
legeindustrien blir medisinske isotoper produsert i kjernekraftverk som er med på 91 
diagnostisering og behandling av flere lidelser. Noe som stiller spørsmål ved 92 
ordlyden av atomavfall, da produktet fra kjernekraftverk kan ha en stor nytte.  93 
 94 
I en debatt om kjernekraft på dagsnytt 18 sa Ole Christen Reistad, leder for 95 
strålevern på Institutt for Energiteknikk Kjeller: «Vi mangler kompetanse. Vi har ingen 96 
utdanning. Ingen industri. Vi har ikke noe av det grunnlaget som må til for å realisere 97 
kjernekraft i overskuelig framtid i Norge.» Behov for kompetanse dersom kjernekraft 98 
skal bidra i den norske energisektoren omfatter i hovedsak kompetanse på 99 
prosjektstyring, kvalitetskontroll og økonomisk styring, samt teknologisk og 100 
vitenskapelig videreutvikling. Etablering av kompetanse er en viktig faktor i 101 
realiseringen av alle fagfelt. Forsking på neste generasjons reaktorer, vil føre med 102 
seg en mengde forbedringer innen sikkerhet, effektivitet, avfall og økonomi. Dette er 103 
teknologi som har vært under forsking siden 2000 tallet, drevet frem av The 104 
Generation IV International Forum. Et annet internasjonalt organ som jobber med 105 
viktig forskning innen kjernekraft er EUROfusion som jobber med utvikling og 106 
forskning på fusjons reaktorer, og bidrar økonomisk til ITER.   107 
 108 
Kjernekraft har vært på agendaen for flere studentdemokratier i Norge det siste året. 109 
Våren 2021 vedtok Norsk Studentorganisasjon en resolusjon på akademisk 110 
normalisering av kjernekraft. Senere samme år vedtok Studentparlamentet til UiO 111 
resolusjonen «Løs klimakrisen, se til kjernekraft».  112 
 113 
Saksbehandlers innstilling 114 
Arbeidsutvalget innstiller saken til behandling i Studenttinget. 115 
 116 
Arbeidsutvalgets innstilling  117 
Studenttinget vedtar Resolusjon om kjernekraft ved NTNU med de endringer som 118 
kommer frem under møtet.  119 
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Resolusjon om kjernekraft ved NTNU 1 

NTNU som Norges fremste teknisk-naturvitenskapelige universitet må være en 2 
forkjemper for kjernekraft og løfte frem mulighetene dette gir oss for et bærekraftig 3 
samfunn. Derfor må kjernekraft være representert i studenttingets politikk om 4 
bærekraft. En satsing på kjernekraft er grønn politikk for et bærekraftig 5 
velferdssamfunn.  6 
 7 
Norge har lite kompetanse og utdanning på kjernekraft på samme måte som at det 8 
ikke var noen kompetanse på offshore i Norge før oljeeventyret. Dette betyr ikke at 9 
det ikke kan bli et satsingsområde. Ved å tilby sine studenter kompetanse på 10 
kjernekraft vil NTNU legge til rette for en bærekraftig utvikling. 11 
 12 
Som studenter krever vi mer forskning på bruk av kjernekraft. Vi mener at dette kan 13 
virke til å utvide utallige fagfelt og gi økt forståelse slik at kjernekraft bedre kan 14 
anvendes for å nå klimamålene. Studenttinget mener at kunnskapen og forståelsen 15 
rundt kjernekraft i dag er for liten. Vi mener derfor at det skal satses på forskning på 16 
og bruk av kjernekraft i Norge.  17 
 18 
En viktig grunn for å forske mer på kjernekraft er å utvikle løsningene som resten av 19 
verdens land kan ta i bruk for å gjennomføre det grønne skiftet. NTNU har som 20 
visjon: «kunnskap for en bedre verden». Det er hele verden som settes i lys, og det 21 
er hele verden som vil dra nytte av forskning og innovasjon på kjernekraft.  22 
 23 
Norge burde ta del i internasjonale samarbeid, da fjerde generasjons reaktorer og 24 
etter hvert fusjonsenergi kan bli en revolusjon innen trygg, miljøvennlig, økonomisk 25 
og konsekvent energiproduksjon. Det er en viktig del av løsningen på en bærekraftig 26 
fremtid. 27 
 28 
For å sikre at Norge fremdeles er en foregangsnasjon for energiproduksjon og aktivt 29 
bidrar til et grønt skifte i verden er det behov for en økt satsing på kjernekraft.  30 
 31 
Studenttinget NTNU mener at: 32 

• Kjernekraft spiller en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn.  33 
• NTNU skal opprette gradsgivende studier innen kjernekraft  34 
• NTNU skal være en pådriver for forskning på nye kjernekraftteknologier. 35 
• NTNU skal ta en aktiv rolle som evidensbasert formidler på feltet kjernekraft, 36 

og tydelig kommunisere sin satsing på feltet.  37 
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Kjernekraft vs vindkraft areal: (Land Needs for Wind, Solar Dwarf Nuclear Plant’s Footprint (nei.org) 
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https://www.nei.org/news/2015/land-needs-for-wind-solar-dwarf-nuclear-plants
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Bakgrunn for resolusjonen  1 
De siste hundre årene har menneskeheten opplevd en utvikling uten sidestykke, 2 
drevet frem av fossile energikilder. Fossile energikilder utgjør hovedandelen av 3 
energisektoren i dagens samfunn, men dette kommer med en pris. Menneskeskapte 4 
utslipp av drivhusgasser har de siste hundre årene ført til en drivhuseffekt med flere 5 
negative konsekvenser. Drivhuseffekten er et direkte resultat av fossile energikilder 6 
og har derfor økt i takt med verdens utvikling. For å sikre en bærekraftig 7 
samfunnsutvikling er det derfor behov for å ta i bruk grønne energikilder.  8 
 9 
Kjernekraft er en teknologi som har vært i bruk siden 1950-tallet. Denne 10 
energiformen er blitt nedprioritert og motarbeidet i majoriteten av verdens land. Flere 11 
eksperter har de siste årene konkludert med at verden er helt avhengig av kjernekraft 12 
for å nå klimamålene. FNs siste klimarapport viser at verden med dagens tempo er 13 
på vei mot en oppvarming på 2,7 grader, som er langt over 2 graders målet som er 14 
satt. Den massive innsatsen som har blitt gjort de siste årene har altså ikke vært 15 
tilstrekkelig, og det er nå nødvendig å se på alle løsninger. Denne konklusjonen har 16 
EU kommisjonen nylig også kommet til og vedtatt at kjernekraft skal regnes som en 17 
bærekraftig energikilde i EU taksonomien.  18 
 19 
Høsten 2021 skrev Statnett at kraftoverskuddet i Norge vil være borte innen fem år, 20 
og at Sør-Norge vil ha et kraftunderskudd. Europa og resten av verden ser et økt 21 
behov for kraft, samtidig som et ønske om å minske CO2-utslippene. Norge har hatt 22 



 

  

 

2 
det fortrinn av å være en energinasjon som har hatt mulighet til å drive ren og billig 23 
industri. Dette er i ferd med å bli et tapt kappløp. Industrikonkurrenter som bygger ut 24 
billig kraftproduksjon, er i større grad i stand til å konkurrere mot Norsk industri på 25 
bakgrunn av strømpriser. Dersom fremtidens nærings- og industriplaner skal 26 
realiseres er det et stort behov for økt kraftproduksjon. Økt kraftproduksjon er også 27 
den langsiktige løsningen på strømkrisen.  28 
 29 
I Frankrike ble det i 1974 pålagt at de skulle bruke kjernekraft som en hovedkilde til 30 
energi. Per dags dato, har Frankrike redusert sine CO2 utslipp med 70%, ved å bytte 31 
ut flere av sine energikilder med hovedsakelig kjernekraft. Norges energistrategi har 32 
de siste årene vært preget av utbygging av vindkraft på land, dette har fått sterk 33 
reaksjon fra lokalbefolkningen, da de ser på dette som et grovt inngrep i naturen. Det 34 
er flere som stiller spørsmål til hvor miljøvennlig utbygging av vind er med tanke på 35 
de store inngrepene i naturen dette medbringer. Utbygging av kraftinfrastruktur 36 
forårsaker som regel en del kontrovers, dette er sant for alle energikilder. FNs 37 
naturpanel mener at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene. En av 38 
de største utfordringene til de fornybare energikildene er at de er svært 39 
arealkrevende. Ifølge Nuclear Energy Insitute krever vindkraft opptil 360 ganger så 40 
store landareal for å produsere samme mengde energi sammenlignet med 41 
kjernekraft. 42 
 43 
Kraftutbygging av vind og sol i andre land har konsekvent resultert i en økning i 44 
strømpris. Dersom samfunnet elektrifiseres, men strømprisene samtidig stiger vil 45 
enten velferdsnivået stagnere noe som kan føre til misnøye i den befolkningen eller 46 
at overgangen til et bærekraftig samfunn bremses. Kjernekraft er en av de billigste 47 
måtene å produsere energi på om man ser på LCOE-kostnadene, altså prisen av 48 
strømmen over hele reaktorens levetid inkludert alle kostnader, og kapasitetsfaktoren 49 
til energikilden. I 2019 var det installert nesten tre ganger så mye sol- og vindkraft 50 
som kjernekraft. Likevel produserte kjernekraften vesentlig mer strøm. Det er fordi 51 
sol- og vindkraftanleggene store deler av tiden ikke var i drift. I 2019 sto kjernekraft 52 
for 26,2% av strømproduksjonen i EU, mens sol- og vindkraft sto for henholdsvis 53 
4,5% og 13%.  54 
 55 
Motviljen rundt utbygging av moderne kjernekraft, bygges nok i stor grad på et 56 
utdatert bilde på sikkerhet i gamle reaktordesign. Enkelte peker på de eneste større 57 
kjernekraftulykkene, som definert av International Nuclear Event Scale: Fukushima i 58 
2011 og Tsjernobyl i 1986, som hadde store menneskelige og økonomiske 59 
kostnader. Årsaken til ulykkene var ekstraordinære feil som fant sted på grunn av 60 
dårlig design og menneskelig feil. Dagens reaktorer bygger på prinsipper om passiv 61 
sikkerhet, som gjør slike ulykker umulig. Moderne og nært forestående reaktordesign 62 
er i stadig utvikling. Nye kjernekraftverk er raskere og billigere å bygge, lettere å 63 
regulere, mer energieffektive, produserer mindre avfall og vanskeligere å bruke for 64 
atomvåpenutvikling. Vi ser i dag at folk under 40 år er positive til kjernekraft.  65 
 66 
Ifølge en rekke studier er det funnet at selv vannkraft blir overgått av kjernekraft når 67 
det kommer til menneskelige kostnader. Der vannkraft har en global 68 
gjennomsnittskostnad på menneskelig liv på 1,4 per TWh, har kjernekraft en anslått 69 
kostnad på 0,07 liv per TWh. Dette tallet inkluderer Fukushima og Tsjernobyl. Norske 70 
tall vil åpenbart avvike fra globalt gjennomsnitt da Norge har strengere reguleringer 71 
og er lite utsatt for naturkatastrofer. Tsjernobyl spesielt er omfavnet av mye 72 



 

  

 

3 
misinformasjon, der ulykken fremstilles som langt større enn virkeligheten. WHO 73 
anslår at opptil 4000 personer kommer totalt til å dø som en konsekvens av ulykken.  74 
 75 
Det kan ikke legges skjul på, at kjernekraft produserer atomavfall som vil kreve 76 
forsvarlig håndtering. Dette trenger ikke å være en svakhet for kjernekraft. Tvert imot 77 
har kjernekraft de to fordelene som er ønskelig for avfall; det er både konsentrert og 78 
kontrollert. Et eksempel er kjernekraft i USA de siste 60 årene, her er tilnærmet alt 79 
avfallet fremdeles lagret trygt på de kraftstasjonene det ble produsert, dette er unikt 80 
for kjernekraft. 81 
 82 
Energiproduksjonen for en person vil i året skape om lag 5 gram med radioaktivt 83 
avfall. For det andre er langtidslagring av radioaktivt avfall blitt forsket mye på, og 84 
nye metoder er utviklet som gjør det helt ufarlig. I Finland bygger de nå verdens 85 
første permanente langtidslagrings anlegg for radioaktivt materiale som følger KBS-3 86 
metoden for lagring. Dette anlegget har en forventet kapasitet til å kunne lagre 87 
Finnlands totale produksjon av radioaktivt avfall i hundre år. Sverige har også nylig 88 
godkjent tilsvarende lagring av avfallet. Det er også deler av biproduktene fra 89 
kjernekraftproduksjonen som spiller en viktig rolle innen andre felt. Innen 90 
legeindustrien blir medisinske isotoper produsert i kjernekraftverk som er med på 91 
diagnostisering og behandling av flere lidelser. Noe som stiller spørsmål ved 92 
ordlyden av atomavfall, da produktet fra kjernekraftverk kan ha en stor nytte.  93 
 94 
I en debatt om kjernekraft på dagsnytt 18 sa Ole Christen Reistad, leder for 95 
strålevern på Institutt for Energiteknikk Kjeller: «Vi mangler kompetanse. Vi har ingen 96 
utdanning. Ingen industri. Vi har ikke noe av det grunnlaget som må til for å realisere 97 
kjernekraft i overskuelig framtid i Norge.» Behov for kompetanse dersom kjernekraft 98 
skal bidra i den norske energisektoren omfatter i hovedsak kompetanse på 99 
prosjektstyring, kvalitetskontroll og økonomisk styring, samt teknologisk og 100 
vitenskapelig videreutvikling. Etablering av kompetanse er en viktig faktor i 101 
realiseringen av alle fagfelt. Forsking på neste generasjons reaktorer, vil føre med 102 
seg en mengde forbedringer innen sikkerhet, effektivitet, avfall og økonomi. Dette er 103 
teknologi som har vært under forsking siden 2000 tallet, drevet frem av The 104 
Generation IV International Forum. Et annet internasjonalt organ som jobber med 105 
viktig forskning innen kjernekraft er EUROfusion som jobber med utvikling og 106 
forskning på fusjons reaktorer, og bidrar økonomisk til ITER.   107 
 108 
Kjernekraft har vært på agendaen for flere studentdemokratier i Norge det siste året. 109 
Våren 2021 vedtok Norsk Studentorganisasjon en resolusjon på akademisk 110 
normalisering av kjernekraft. Senere samme år vedtok Studentparlamentet til UiO 111 
resolusjonen «Løs klimakrisen, se til kjernekraft».  112 
 113 
NTNU som Norges fremste teknologiske universitet må være en forkjemper for 114 
kjernekraft og løfte frem mulighetene dette gir oss for et bærekraftig samfunn. Derfor 115 
må kjernekraft være representert i studenttingets politikk om bærekraft. En satsing på 116 
kjernekraft er grønn politikk for et bærekraftig velferdssamfunn.  117 
 118 
Norge har lite kompetanse og utdanning på kjernekraft på samme måte som at det 119 
ikke var noen kompetanse på offshore i Norge før oljeeventyret. Dette betyr ikke at 120 
det ikke kan bli et satsningsområde. Ved å tilby sine studenter kompetanse på 121 
kjernekraft vil NTNU tilrettelegge for å en bærekraftig utvikling. 122 
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 123 
Som studenter krever vi mer forskning på bruk av kjernekraft. Vi mener at dette kan 124 
virke til å utvide utallige fagfelt og forståelse slik at kjernekraft bedre kan anvendes 125 
for å nå klimamålene. Studenttinget mener at kunnskapen og forståelsen rundt 126 
kjernekraft i dag er for liten. Vi mener derfor at det skal satses på forskning på og 127 
bruk av kjernekraft i Norge.  128 
 129 
En viktig grunn for å forske mer på kjernekraft er å utvikle løsningene som resten av 130 
verdens land kan ta i bruk for å gjennomføre det grønne skifte. NTNU har som motto: 131 
«kunnskap for en bedre verden». Det er hele verden som settes i lys, og det er hele 132 
verden som vil dra nytte av forskning og innovasjon på kjernekraft.  133 
 134 
Norge burde ta del i internasjonale samarbeid, da fjerde generasjons reaktorer og 135 
etter hvert fusjonsenergi vil bli en revolusjon innen trygg, miljøvennlig, økonomisk og 136 
konsekvent energiproduksjon. Det er en viktig del av løsningen på en bærekraftig 137 
fremtid  138 
 139 
For å sikre at Norge fremdeles er en foregangsnasjon for energiproduksjon og aktivt 140 
bidrar til et grønt skifte i verden er det behov for en økt satsning på kjernekraft.  141 
 142 
Studenttinget NTNU mener at:  143 

• Kjernekraft spiller en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn.  144 
• NTNU skal gjøre det de kan for å legge til rette for kjernekraftproduksjon i 145 

Norge.  146 
• NTNU skal opprette spesialiserte emner og studier innen kjernekraft på 147 

bachelor, master og doktorgradsnivå.  148 
• NTNU burde være en pådriver for forskning på nye kjernekraftteknologier. 149 
• NTNU skal likestille kjernekraft med andre fornybare energikilder og 150 

tydeliggjøre dette i all relevant kommunikasjon, både internt og eksternt.  151 
• NTNU skal delta aktivt i internasjonale kjernekrafts-forum.  152 
• NTNU skal ta en aktiv rolle som evidensbasert formidler på feltet kjernekraft.  153 

 154 
Saksbehandlers innstilling 155 
Arbeidsutvalget innstiller resolusjonen til behandling i Studenttinget. 156 
 157 
Arbeidsutvalgets innstilling 158 
Studenttinget behandler ikke STi-sak 14-22 NTNU som kjernekraftuniversitet 159 
 160 
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Protokolltilførsel STi-sak 14-22 NTNU som kjernekraftuniversitet 1 
 2 

Arbeidsutvalget velger å innstille på at Studenttinget ikke behandler 3 
resolusjonsforslaget på grunnlag av at resolusjonen er lang og kompleks for 4 
Studenttinget å behandle å sette seg inn i. Resolusjonsforslaget inneholder mye teori 5 
som det vil være nødvendig for dere som Studenttingsrepresentanter å sette dere inn 6 
i før vedtak på et Studenttingsmøte. Det publiseres stadig ny forskning, og saken vil 7 
trenge jevnlig oppdatering for å være aktuell over lengre tid. Arbeidsutvalget velger 8 
derfor å behandle et kortere resolusjonsforslag uten faktagrunnlag som del av 9 
forslaget.  10 
 11 
Signert: 12 
Astrid Hilling,  leder 13 
Emilie Swensen,  læringsmiljøpolitisk ansvarlig 14 
Bilal Sheikh,   internasjonalt ansvarlig 15 
Einar Totland,  stedlig leder Ålesund 16 
Fredrik Framhus,  fagpolitisk ansvarlig og nestleder 17 
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Sol / Vind og strømpriser: The Paradox of Declining Renewable Costs and Rising Electricity Prices 
(https://www.forbes.com/sites/brianmurray1/2019/06/17/the-paradox-of-declining-renewable-
costs-and-rising-electricity-prices/)[Hentet 14.03.22] 

How Deadly Is Your Kilowatt? We Rank The Killer Energy Sources 
(https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-
paid/?sh=1da140bc709b) [Hentet 14.03.22] 

Advanced Nuclear Power Reactors (https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-
fuel-cycle/nuclear-power-reactors/advanced-nuclear-power-reactors.aspx) [Hentet 14.03.22] 

(½ av de under 40, for kjernekraft) (Norstat) 
(https://www.dagensperspektiv.no/samfunn/2021/halvparten-under-40-vil-ha-kjernekraft) [Hentet 
14.03.22] 

Storage of spent nuclear fuel: (https://www.nrc.gov/waste/spent-fuel-storage.html) [Hentet 
14.03.22] 

https://student.no/om-nso/dokumenter/akademisk-normalisering-av-kjernekraft-vedtatt-pa-sst6-20-21
https://student.no/om-nso/dokumenter/akademisk-normalisering-av-kjernekraft-vedtatt-pa-sst6-20-21
https://www.studentparlamentet.uio.no/var-politikk/resolusjoner/2021-2022/los-klimakrisen-se-til-kjernekraft.html
https://www.studentparlamentet.uio.no/var-politikk/resolusjoner/2021-2022/los-klimakrisen-se-til-kjernekraft.html
https://www.fn.no/nyheter/fns-klimarapport-en-alarm-for-menneskeheten
https://no.wikipedia.org/wiki/International_Nuclear_Event_Scale
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf
https://www.who.int/news/item/05-09-2005-chernobyl-the-true-scale-of-the-accident
https://www.who.int/news/item/05-09-2005-chernobyl-the-true-scale-of-the-accident
https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-medicine.aspx
https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-medicine.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/advanced-nuclear-power-reactors.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/advanced-nuclear-power-reactors.aspx
https://tv.nrk.no/se?v=NNFA56111221
https://www.forbes.com/sites/brianmurray1/2019/06/17/the-paradox-of-declining-renewable-costs-and-rising-electricity-prices/
https://www.forbes.com/sites/brianmurray1/2019/06/17/the-paradox-of-declining-renewable-costs-and-rising-electricity-prices/
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/advanced-nuclear-power-reactors.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/advanced-nuclear-power-reactors.aspx
https://www.dagensperspektiv.no/samfunn/2021/halvparten-under-40-vil-ha-kjernekraft


Kjernekraft vs vindkraft areal: (Land Needs for Wind, Solar Dwarf Nuclear Plant’s Footprint (nei.org) 
[Hentet 14.03.22]  

https://www.nei.org/news/2015/land-needs-for-wind-solar-dwarf-nuclear-plants
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Vedlegg 
 
Studenttingets reglement 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 

 2 

I henhold til Studenttingets reglement §4.2 skal Studenttinget formelt godkjenne 3 

stedlige ledere som del av Arbeidsutvalget. Stedligere ledere er i kraft av sin stilling 4 

medlem i arbeidsutvalget, og innstiller på sakene som skal behandles i Studenttinget. 5 

Det er ny praksis etter revidering av reglementet sist semester, og en formalitet ut fra 6 

det som tidligere har vært praksis.  7 

 8 

Saksbehandlers vurdering 9 

 10 

Stedlige ledere velges av Studentparlamentet i sin studieby. Studentparlamentet i 11 

Gjøvik valgte på sitt møte 08.03.22 Kristina Eraker Ødegård som stedlig leder i 12 

Gjøvik. For at stedlig leder skal ha stemmerett i arbeidsutvalget må Studenttinget 13 

godkjenne stedlig leder som del av arbeidsutvalget. 14 

 15 

Arbeidsutvalgets innstilling 16 

Studenttinget godkjenner stedlig leder i Gjøvik som del av Arbeidsutvalget til 17 

Studenttinget.  18 



Reglement for Studenttinget NTNU 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. 

Endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 
Siste endring av reglementet ble gjort den 25.11.21. 

§ 0 Definisjoner 
Simpelt flertall:  Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 
Kvalifisert flertall: Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for 
Absolutt Flertall: Mer enn 50 % av representantene må stemme for 
Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for 
Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for 
 
Studenttingets representanter: De 25 lovlig valgte representantene som sitter rundt bordet og har 
stemmerett. 
Talerett: Retten til å ta ordet under debatter på møtet 
Forslagsrett: Retten til å foreslå endringer i vedtakssaker 
Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU i Gjøvik. 
Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU i Ålesund. 
Stedlig leder Gjøvik og stedlig leder Ålesund er lederne av de stedlige studentdemokratiene ved 
henholdsvis NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. 
 
 

§1 Myndighet og oppgaver 

§ 1.1 Myndighet 
Studenttinget NTNU (Studenttinget) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet  
for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor NTNU. 

§ 1.2 Oppgaver 
Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for studentene ved 
NTNU. 
Studenttinget engasjerer seg også i nasjonal og internasjonal studentpolitikk på vegne av NTNUs 
studenter. 
Studenttinget er valgorgan for alle sentrale styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være 
representert, med unntak av NTNU-styret. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger 
studentrepresentanter. 

§ 2 Sammensetning 

§ 2.1 Representanter 
Studenttinget består av 25 representanter. Kun enkeltstudenter ved NTNU kan stille til valg og motta 
stemmer i valget. Studenter som stiller til valg må ha studietilhørighet ved stedet de skal representere. 



 
 
 

§ 2.2 Valgmåte 
Representantene velges ved urnevalg fra NTNU i Trondheim, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. 
Mandatene fordeles med Huntington-Hill-metoden. Hver studieby sikres minst to – 2 – mandater. 
Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering. 

§ 2.3 Utfyllende retningslinjer 
Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget i 
valgreglementet. 

§ 3 Møter 

§ 3.1 Rett til å melde saker 
Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der Arbeidsutvalget ikke er saksbehandlere skal  
være levert til Arbeidsutvalget senest åtte – 8 – dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles. 
Arbeidsutvalget skal innstille på hvorvidt saker med eksterne saksbehandlere behandles eller avvises med 
begrunnelse 

§ 3.2 Møterett 
Alle har møterett på Studenttingsmøter, så lenge møtet ikke er vedtatt lukket i henhold til § 3.10. 
Møtedatoer og møteinnkalling skal være bekjentgjort på Studenttingets nettsider. 

§ 3.3 Innkalling 
Studenttingets Arbeidsutvalg er ansvarlig for at innkallinger til Studenttingsmøter blir sendt ut til 
Studenttingsrepresentanter og andre interessenter. 
Innkallingen skal være sendt til representantene i Studenttinget senest fire – 4 – dager før møtedato.  
Alle saker skal sendes med innstilling eller Arbeidsutvalgets bemerkning. 

§ 3.4 Vedtaksdyktighet 
Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede. 
Faste representanter som ikke kan delta på et Studenttingsmøte skal varsle forfall så snart som mulig etter 
møteplanen er gjort kjent. Forfall meldes til Arbeidsutvalget.  

§ 3.5 Stemmerett 
Studenttingets representanter eller vara som møter for faste representanter har stemmerett i alle saker. 
Dersom en representant eller vara kommer til møtet etter at en sak er åpnet skal Studenttinget votere over 
om representanten skal få stemmerett i den aktuelle saken. Vedtak skal skje med 2/3 kvalifisert flertall. 

§ 3.6 Tale- og forslagsrett  
Alle har talerett på Studenttingets møter. 
Alle studenter ved NTNU har forslagsrett på Studenttingets møter. 



§ 3.7 Vedtak 
Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men hvis en 
representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og avholdende.  

§ 3.8 Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. Arbeidsutvalgets innstilling ligger 
til grunn hvis ikke annet blir bestemt av Studenttinget. 

§ 3.9 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 
Studenttingsrepresentanter, Studenttingets Arbeidsutvalg og Kontrollkomiteen kan for å kommentere et 
vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere henholdsvis protokolltilførsel eller 
stemmeforklaring til møteleder. Disse må meldes før møtet heves. 

§ 3.10 Møte for lukkede dører 
I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede møter. Ledergruppen, 
Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke Studenttinget aktivt fjerner den. 
Studenttinget kan også innvilge andre møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for 
lukkede dører. 

§ 3.11 Faste Observatører 
Studentrepresentantene i NTNU-styret. Representanter fra studentdemokratier tilknyttet Sit, Norsk 
studentorganisasjon, studentrådene ved fakultetene, Velferdstinget, DION og styrer, råd og utvalg 
Studenttinget velger eller innstiller til.  

§ 3.12 Konstituerende Studenttingsmøte 
Konstituerende Studenttingsmøte er møtet hvor det påtroppende Studenttinget velger medlemmer til sitt 
Arbeidsutvalg. Møtet gjennomføres på høsten. 

§ 4 Arbeidsutvalget 

§ 4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet  
Studenttingets Arbeidsutvalg utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget. Ledergruppen består av 
Arbeidsutvalget og studentrepresentantene i NTNUs styre som takker ja til stilling i Studenttinget. 
Ledergruppen fordeler selv oppgaver som ikke er definert i reglementet eller stillingsinstruksene. 
Arbeidsutvalget innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget. Arbeidsutvalgets 
innstilling blir lagt til grunn på møtet.  
Arbeidsutvalget kan behandle hastesaker og saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 
Studenttinget.  
Arbeidsutvalget er bundet av Studenttingets vedtak. 
 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget består av seks – 6 – medlemmer på heltid, hvorav fire – 4 – har arbeidssted i Trondheim 
og velges på Studenttingets konstituerende møte. På Studenttingets konstituerende møte skal leder velges 



først. Rekkefølgen for de påfølgende valgene avgjøres ved loddtrekning. Studenttinget utpeker en 
nestleder blant de valgte til arbeidsutvalget i Trondheim. Leder kan ikke bli valgt som nestleder.  
 
Arbeidsutvalgets stillinger med arbeidssted i Trondheim skal være: 

• Leder 
• Fagpolitisk ansvarlig 
• Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 
• Internasjonal ansvarlig 

 
Arbeidsutvalgets to øvrige stillinger er Stedlig leder Gjøvik og Stedlig leder Ålesund. Disse velges av de 
lokale studentparlamentene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund, som ledere av de lokale 
studentparlamentene. 
 
Stedlige ledere godkjennes formelt av Studenttinget for å være en del av Studenttingets Arbeidsutvalg. 

§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 
Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett – 1 – år, enten 1.1-31.12 eller 1.7-30.6, avhengig 
av om de velges inn i Arbeidsutvalget på høsten eller våren. Leder fungerer til ny leder er valgt. 

§ 4.4 Stillingsinstruks 
Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i 
denne vedtas av Studenttinget. 

§ 4.5 Vedtaksdyktighet 
Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig med minst 50 % oppmøte. 

§ 4.6 Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet i Arbeidsutvalget avgjør leders stemme. 

§ 4.7 Observatører  
Studentrepresentantene i Styret møter på Arbeidsutvalgets møter, såfremt Arbeidsutvalget ikke ønsker 
noe annet. 

§ 5 Valg i Studenttinget 

§ 5.1 Valgbarhet 
Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare. 

§ 5.2 Valgmåte 
Ved valg benyttes «single transferable vote» etter retningslinjer for preferansevalg.  
Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved akklamasjon, 
med mindre minst én representant krever skriftlig valg. 

§ 5.3 Kjønnsbalanse 
Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller to – 2 – eller flere personer til, skal  



det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven skal det om  
nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang.  

§ 5.4 Nyvalg i perioden 
Dersom en studentrepresentant som Studenttinget har valgt, oppnevnt eller innstilt trekker seg, eller får 
vedtatt mistillit mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende studenttingsmøte. 

§ 5.5 Stemmelikhet 
Ved stemmelikhet gjenåpnes talerlisten og det holdes omvalg mellom de representantene som fikk like 
mange stemmer. Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. 
Ved stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste møte. 

§ 5.6 Funksjonstid 
Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i sine verv når møtet de 
er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 

§ 5.7 Blanke stemmer  
Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et omvalg. 
Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen skal det holdes nytt valg 
ved neste møte. 

§ 6 Mistillit 

§ 6.1 Arbeidsutvalget 
Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer i Studenttingets arbeidsutvalg.  
Dersom Stedlige ledere får vedtatt mistillit mot seg skal studentparlamentet orienteres 

§ 6.2 Andre 
Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot studentrepresentanter valgt, oppnevnt 
eller innstilt av Studenttinget. 

§ 6.3 Karantenetid 
Etter at Studenttinget har vedtatt mistillit mot en person kan Studenttinget vedta å gi vedkommende en 
karanteneperiode. Innenfor denne perioden kan ikke vedkommende stille til råd, verv eller utvalg 
Studenttinget velger, oppnevner eller innstiller til. 
 
Studenttinget må gjøre en skjønnsmessig vurdering av lengden på karantenetiden basert på grunnlaget for 
mistillit. 
 
Vedtak om lengde på karantenetid skal fattes med kvalifisert ⅔ flertall 

§ 6.4 Offentliggjøring og ikrafttredelse 
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. Den som får vedtatt mistillit mot seg 
fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget. 



§ 7 Kontrollkomiteen 

§ 7.1 Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget. 

§ 7.2 Oppgaver 
1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot vedtekter, 

retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget. 
2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  
3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel fra 

Studenttinget, Arbeidsutvalget, leder eller møteleder. 
4. Følge aktivt opp arbeidet i Arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha en 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 
. 

§ 8 Utfyllende retningslinjer 

§ 8.1 Forretningsorden 
Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av Studenttingets 
møter. 

§ 8.2 Økonomireglement 
Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften. 

§ 8.3 Valgreglement 
Studenttinget vedtar et valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til Studenttinget. 

§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer 
Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 
Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest to – 2 – 
uker før møtet de skal vedtas. Innstilling fra Arbeidsutvalget og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes 
med innkallingen. 

§ 9 Endring av reglementet 

§ 9.1 Ikrafttredelse 
Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter.  
Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 
Studenttinget kan også vedta at endringer i reglementet trer i kraft ved et senere tidspunkt, men ikke 
senere enn påfølgende studenttingsperiode 



§ 9.2 Innlevering av endringsforslag 
Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest to – 2 – uker før det 
første møte de skal behandles. Innstilling fra Arbeidsutvalget og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal 
sendes med innkallingen. 

§ 10 Oppløsning 
Oppløsning av Studenttinget NTNU vedtas med ⅔  kvalifisert flertall på to etterfølgende møter, og trer i 
kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget fire 
uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs fakulteter skal komme med en uttalelse. 
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