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   Eventuelt 

Møtekritikk 
Dersom du ikke kan møte, MÅ du melde fra til Studenttinget på e-post: 
sti@studenttinget.no  
 
 
Astrid Hilling/s/       Kine Sørli /s/ 
Leder       Konsulent 
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Møtedato: 28.04.22 Saksbehandler: Kontrollkomiteen 

_______________________________________________________________________ 
 
O-sak 01/22 Orientering om valgresultatet av vara til Velferdstinget 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
På forrige møte var det valg av vara til Velferdstinget og på grunn av utfordringer 1 
med valgsystemet, ble resultatet av varavalget kun lest opp. Valgresultatene fra 2 
Opavote viste seg å være utilstrekkelig i utretningen av stemmetall for prioritert 3 
varaliste. Stemmetallene måtte derfor regnes ut manuelt. Resultatet fraviker dermed 4 
fra det som ble opplyst på møtet, før den manuelle utregningen var gjennomført. 5 
 6 
Endelig rekkefølge på varalisten til Velferdstinget 22/23 er som følgende: 7 
Vara: 8 
1. vara Ellinor B. A. Lindstrøm 9 
2.vara Stine Bertelsen 10 
3.vara Theo Nørving Viken 11 
4.vara Jonas Låstad 12 
5.vara Ferdinand Marnburg 13 
6.vara Simen Killi 14 
7. vara Tuva Strindberg 15 
8.vara Thomas Walmley 16 
9. vara Lars Føleide 17 
 18 
Det kom inn en protokolltilførsel på resultatet 19 
Protokolltilførsel for Sti-sak 16/22 Valg til Velferdstinget- vara  20 
 21 

Jeg er sterkt uenig i at kandidaten Lars Føleide skulle bli valgt inn som 22 
vararepresentant til Velferdstinget.  23 

Signert av Markus Grorud Gaasholt 24 

 25 

3



 

21.04.2022  
 

 
  

Møtedato: 28.04.2022 Saksbehandler: Astrid Hilling 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 19/22 Godkjenning av stedlig leder Gjøvik 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
 
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 velger ny leder på sitt møte 26.04.22. Stedlig leder i Gjøvik har en funksjonstid 12 
på et år fra 01.07.22-30.06.23. For at stedlig leder skal ha stemmerett i 13 
arbeidsutvalget må Studenttinget godkjenne stedlig leder som del av arbeidsutvalget. 14 
Innstilling ettersendes STi så snart valget er gjennomført. 15 
 16 
Arbeidsutvalgets innstilling 17 
Studenttinget godkjenner stedlig leder i Gjøvik som del av Arbeidsutvalget til 18 
Studenttinget.  19 
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Møtedato: 28.04.2022 Saksbehandler: Astrid Hilling 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 20/22 Godkjenning av stedlig leder Ålesund 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
 
Vedlegg 
Referat fra Studentparlamentet Ålesund 
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 
Ålesund valgte på sitt møte 19.04.22 Ole-Markus Simonsen som stedlig leder i 12 
Ålesund med en funksjonstid på et år fra 01.07.22-30.06.23. For at stedlig leder skal 13 
ha stemmerett i arbeidsutvalget må Studenttinget godkjenne stedlig leder som del av 14 
arbeidsutvalget. 15 
 16 
Arbeidsutvalgets innstilling 17 
Studenttinget godkjenner stedlig leder i Ålesund som del av Arbeidsutvalget til 18 
Studenttinget.  19 
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Referat 
 

 

______________________________________________________________________ 

Studentparlamentet - SPÅ 

 

Dato:  19.04.2022 Start: 17.00  

Sted: C220 Slutt: 18.47  

 

Til:    Arbeidsutvalget 

    Representanter med vara 

    Kontrollkomité 

    Valgkomité 

    Velferdsutvalget 

 

Kopi til:   Viserektor 

    Drift i Ålesund 

    Studentorganisasjonene i Ålesund 

    Studenttinget ved NTNU 

 

Referent:    Maria Therese Valderhaug 

Ordstyrer:    Einar Totland 

Bisitter:    Magnus Mayer 

 

Til stede:   Amanda Berg 

    Marianne Talberg Andersen 

    Maren Romundstad 

    Trygg Meyer Johannessen 

    Magnus Stava  

    Fride Drønnen 

     

Forfall:   ITV-er på IHB 

    ITV-er på IBA 

    ITV-er på IIF 

    Kari-Anne Digranes 

    Trygve Johann Høst Johannesen 

    Joakim Løken 

     

Til stede på bakbenk: Henrik Vorkinn 

    Svein-Erik S. Olsen (Vt) 

    Amy Henriett Nguyen-Bergset (ITV) 

    Andreas Stensås (KK) 

    Henrik (AU) 

    Kevin (AU) 

    Sebastian Tafjord Skår  

    Markus Grorud Gaasholt (AU) 

    Hans Petter Hildre (IHB) 
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Referat 
 

 

______________________________________________________________________ 

Studentparlamentet - SPÅ 

 

 

Forkortelser:  SPÅ – Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund 

AU – Arbeidsutvalget 

   IHB – Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk 

   IIR – Institutt for IKT og realfag 

   IBA – Institutt for biologiske fag Ålesund 

   IHA – Institutt for helsevitenskap Ålesund  

   IIF – Institutt for internasjonal forretningsdrift 

   ITV – Instituttillitsvalgt 

   KK- Kontrollkomité 

   Vt – Velferdstinget 

   VU - Velferdsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenninger og orienteringer 

 

Einar ønsket velkommen til møtet. 

Referent, ordstyrer og bisitter godkjent ved akklamasjon. 

Referat, innkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. 

 

 

Orienteringer fra AU 

 

Orientering om påmeldingsfrist 25. april til sosial aktivitet 30. april. 

Frivillighetsgallaen er flyttet til 21. mai. 

 

 

Orienteringer fra ledelsen 

 

Hilsen fra Viserektor Annik som beklager at hun ikke har hatt anledning til å være 

med i særlig grad dette semesteret, og håper å få anledning til være med mer neste 

studieår. 
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Referat 
 

 

______________________________________________________________________ 

Studentparlamentet - SPÅ 

 

Sak 17/22 Valg av nytt AU 

 

Valg av leder 

 

Det var to kandidater til valg av leder, kun Ole-Martin deltok fysisk. 

Ole-Markus presenterte seg og fortalte litt om egen bakgrunn og erfaring i flere 

politiske og studentpolitiske verv. 

Kandidatskjemaet til Julie Bjorvand Bøhn ble vist på skjerm. 

Det ble åpnet for spørsmål, og det ble stilt spørsmål både fra representanter og 

bakbenk. 

 

Det kom ikke inn ønsker om lukket valg, så valget ble gjennomført ved 

håndsopprekning. 

 

Ole-Markus ble enstemmig valgt som leder av Studentparlamentet. 

 

Valg av nestleder 

 

Det er to kandidater til vervet som nestleder, kun Henrik Braathen var til stede på 

møtet. Julie Bjorvand Bøhn sitt kandidatskjema ble vist på skjerm. 

Henrik presenterte seg selv og det ble åpnet for spørsmål. Det ble stilt spørsmål både 

fra representantene i Studentparlamentet og fra bankbenk. 

 

Det kom ikke ønsker om lukket valg, så valget ble gjennomført ved håndsopprekning. 

 

Henrik ble enstemmig valgt som nestleder i Studentparlamentet. 

 

Valg av Fag- og læringsmiljøansvarlig 

 

Sebastian Tafjord Skår presenterte seg og fortalte litt om egen bakgrunn og erfaring. 

Det ble åpnet for spørsmål til kandidaten. Det ble stilt spørsmål både fra 

representanter og fra bakbenk.  

 

Det kom ingen ønsker om lukket valg, så valget ble gjennomført ved 

håndsopprekning. 

 

Sebastian ble enstemmig valgt som fag- og læringsmiljøansvarlig. 

 

10 minutter pause 
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Referat 
 

 

______________________________________________________________________ 

Studentparlamentet - SPÅ 

 

Valg av internasjonalt ansvarlig 

 

Sara Artang har meldt kandidatur på forhånd, men hadde ikke anledning til å stille på 

møtet.  

 

Det kom ingen ønsker om lukket valg, så valget ble gjennomført med 

håndsopprekning. 

 

Sara ble enstemmig valgt som internasjonalt ansvarlig. 

 

Det er ingen forhåndsmeldte kandidater til kommunikasjonsansvarlig eller 

bærekraftsansvarlig. Spørsmål om noen i rommet ønsker å stille. Det ble stilt spørsmål 

om arbeidsomfanget til kommunikasjonsansvarlig. Einar og Henrik svarte på 

spørsmål om rollen som kommunikasjonsansvarlig. 

 

Marianne er interessert i rollen som kommunikasjonsansvarlig, men har mange andre 

verv. Tar betenkningstid. 

 

Markus benket Magnus Stava til vervet som miljø- og bærekraftsansvarlig, Magnus 

tok betenkningstid. Markus fortalte litt om vervet. 

 

Einar benket Fride som kommunikasjonsansvarlig, men Fride vil tenke på det til neste 

møte. 

 

Valg av kommunikasjonsansvarlig og bærekraftsansvarlig utsettes til 10. mai. 
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Referat 
 

 

______________________________________________________________________ 

Studentparlamentet - SPÅ 

 

Sak 18/22 Valg av nytt Velferdsutvalg 

 

Svein Erik som er nestleder i Velferdstinget presenterte Velferdsutvalget og 

Velferdstinget. Det ble åpnet for spørsmål. Ingen kandidater har meldt seg på forhånd.  

 

Det ble deretter åpnet for å stille til velferdsutvalget. 

Magnus Mayer og Marianne Talberg Andersen stilte som kandidater. Fride ble benket 

av Marianne, men ønsker betenkningstid.  

 

Magnus og Marianne presenterte seg og det ble åpnet for spørsmål. Det ble stilt 

spørsmål fra representantene og fra bakbenk. 

 

Det kom ingen ønsker om lukket valg. 

Marianne og Magnus ble valgt inn i Velferdsutvalget med akklamasjon. 

 

 

Eventuelle saker  

 

Oppfordring fra Instituttleder Hans Petter Hildre til studentene om å ta vare på 

særegenhetene i Ålesund heller enn å prøve å kopiere alt slik det gjøres i Trondheim.  

 

Ønsker om mat til neste møte: 

 

Forslag om burger, bacalao, sushi, sodd, pølse med brød, kinesisk eller taco.  

 

 

Møtekritikk: 

 

Møtekritikk tatt til etterretning. 

 

10



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. 
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§ 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. 
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§ 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 
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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  
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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. 
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§ 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 
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§ 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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Stillingsinstruks for Studenttinget NTNU 1 

Vedtatt på STi-møte den 05.11.2015 2 

Stillingsinstruksene ble revidert 2.februar 2017. 3 

 4 

Studenttinget NTNU (STi) fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. Alle 5 

representantene har et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og 6 

være aktive i offentlige debattfora. 7 

 8 

Studenttingets representanter 9 

Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan. Det medfører et stort ansvar for 10 

representantene, som skal uttale seg på vegne av alle NTNUs studenter. Studenttingets 11 

representanter 12 

• skal fremme sine personlige kampsaker i løpet av året 13 

• skal få innspill fra studentene til saker som skal diskuteres i STi 14 

• skal møte godt forberedt til STi-møtene, for å delta i og forme debatten 15 

• skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst fire – 4 – timer 16 

• skal hjelpe til under immatrikuleringen ved behov 17 

 18 

Studenttingets ledergruppe 19 

Studenttingets ledergruppe består av Studenttingets arbeidsutvalg (AU), samt de 20 

studentvalgte medlemmene i universitetsstyret. 21 

Ledergruppa skal, hvis det ikke er tungtveiende grunner til fritak: 22 

• delta på alle STi-møter 23 

• delta på alle AU-møter 24 

• delta på alle ledergruppemøter 25 

• delta og bidra på Studenttingets seminarer 26 

• delta på ledergruppas overlappseminarer 27 

• delta på immatrikuleringen 28 

• delta under valgukene 29 

Deltagelse på AU- og ledergruppemøter kan gjøres ved digitalt oppmøte.  30 

 31 

Ledergruppa har i fellesskap ansvar for 32 

• å ha god kontakt med resten av studentdemokratiet ved NTNU. 33 

• å ha god kontakt med linjeforeninger og andre relevante studentorganisasjoner. 34 

 35 

Ledergruppa oppnevner studentenes valgstyre.  36 

 37 

Arbeidsutvalget (AU) 38 

Arbeidsutvalget har som oppgave å representere Studenttinget mellom møtene, og har et 39 

særlig ansvar for å fremme og gjennomføre Studenttingets politikk. AU er bundet av 40 

Studenttingets vedtak. 41 

• AU skal innstille i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget. 42 

• AU skal ha oversikt over Studenttingets politikk i aktuelle saker, og sørge for at den er 43 

relevant og oppdatert. 44 

• AU oppnevner vara ved behov.  45 

 46 

Leder 47 

Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. Leder har et særskilt ansvar for å 48 

ivareta Studenttingets relasjoner med eksterne parter. 49 

Det er leders ansvar at alle relevante råd og utvalg følges opp, og leder kan delegere 50 

arbeidsutvalgets deltagelse i disse. Dersom ikke annet blir bestemt skal leder møte i: 51 

• NTNUs dekanmøte 52 

• Læringsmiljøutvalgets arbeidsutvalg 53 

• Trondheim Studentråd 54 

• Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 55 

• Trondheim kommunes plangruppe 56 

• Fakultetsforum 57 
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Leder 58 

• har ansvar for å ivareta Studenttingets kontakt med NSO. 59 

• har ansvar for å ivareta samarbeidet med andre institusjoners studentdemokratier. 60 

• har ansvar for Studenttingets økonomi. 61 

• har personalansvar for Studenttingets ansatte og ledergruppa. 62 

• har ansvar for langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste Studentting. 63 

• skal sørge for god kontakt med media, og bistå både Studenttingets representanter 64 

og ledergruppe til å fremme saker i det offentlige rom. 65 

• uttaler seg på vegne av Studenttinget NTNU. 66 

 67 

Nestleder 68 

Nestleder velges blant arbeidsutvalgets øvrige medlemmer, og skal være leders 69 

stedfortreder ved behov, og møter fast i NTNUs dekanmøte. 70 

Nestleder har et særskilt ansvar for 71 

• å bistå leder i behandling av personalsaker. 72 

• å delegere arbeidsoppgaver internt i AU i samråd med leder. 73 

• i samråd med leder holde tett kontakt med Velferdstinget. 74 

 75 

Fagpolitisk ansvarlig 76 

Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets utdanningspolitikk, forskningspolitikk og 77 

oppfølging av kvalitetsarbeidet ved universitetet. Fagpolitisk ansvarlig skal 78 

• sitte i Utdanningsutvalget og ivareta Studenttingets kontakt med prorektor for 79 

utdanning, samt arrangere formøter for de fakultetstillitsvalgte og stedlige ledere før 80 

UU-møtene. 81 

• følge opp nasjonalt arbeid med utdanningspolitikk i samarbeid med andre 82 

institusjoners studentdemokratier og NSO. 83 

 84 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 85 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets læringsmiljøpolitikk, 86 

tilretteleggingsarbeid og likestillingsarbeid. 87 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal 88 

• sitte som studentmedlem i Læringsmiljøutvalget og andre tilhørende råd. 89 

• holde tett kontakt med avdelingsleder ved Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU. 90 

• følge opp arbeidet med HMS og avvikssystemet ved NTNU. 91 

• følge opp nasjonalt arbeid om læringsmiljø i samarbeid med andre institusjoners 92 

studentdemokratier og NSO. 93 

• følge opp arbeidet med regionalt rusnettverk. 94 

 95 

Internasjonalt ansvarlig 96 

Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi, og 97 

kontakt med NTNUs internasjonale studenter. Internasjonalt ansvarlig har også et særskilt 98 

ansvar for formidling av Studenttingets arbeid og for Studenttingets nettside. Internasjonalt 99 

ansvarlig skal 100 

• følge opp NTNUs arbeid med internasjonalisering. 101 

• holde tett kontakt med seksjonsleder for Internasjonal seksjon ved NTNU. 102 

• sitte i styret til ISU-Trondheim. 103 

• holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper 104 

• delta på SAIHs vår- og høstsamlinger nasjonalt 105 

• følge opp nasjonalt arbeid med internasjonal studentpolitikk i samarbeid med andre 106 

institusjoners studentdemokratier og NSO. 107 

 108 

Stedlige ledere 109 

Stedlige ledere har ansvar for drift av det lokale studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik og 110 

NTNU i Ålesund. De lokale studentparlamentene vedtar stillingsinstruks for stedlige ledere 111 

utover det som gjelder for Studenttingets ledergruppe. 112 

 113 

Styremedlemmene 114 
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Studentene i universitetsstyret bistår Studenttinget i sin daglige drift. Deres arbeidsoppgaver 115 

innebærer blant annet å 116 

• arrangere relevante kurs for de fakultetstillitsvalgte. 117 

• samarbeide med studentmedlemmer i andre universitetsstyrer. 118 

• bistå arbeidsutvalget i saksbehandling til AU-møter og STi-møter. 119 

• arrangere formøter før universitetsstyremøtene for de fakultetstillitvalgte og stedlige 120 

lederne. 121 

• sitte i aktuelle råd og utvalg  122 

 123 
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Møtedato: 28.04.22 Saksbehandler: Emilie Hvidsten Swensen 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 21/22 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 
Arbeidsinstruks for studentrepresentantene i FUI 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet 
STi - Studenttinget NTNU 
AU - Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI - Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 
et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 
i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 
integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 
permanent utvalg. Det sitter fire studenter i FUI, to fra Trondheim, en fra Gjøvik og en 5 
fra Ålesund. Disse oppnevnes av Studenttinget. En representant fra Gjøvik og en fra 6 
Trondheim velges på vårsemesteret, mens representanten fra Ålesund og den andre 7 
representanten fra Trondheim velges på høsten for å sikre kontinuitet og god 8 
erfaringsutveksling. 9 
 10 
FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 11 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 12 
som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 13 
strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 14 
 15 
Saksbehandlers vurdering 16 
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUI, formell oppnevning til  17 
utvalget gjøres av Rektor. Det skal velges to representanter til FUI på vårsemesteret. En  18 
fra Gjøvik og en fra Trondheim, med funksjonstid 01.07.22 - 30.06.23. Representantene  19 
må tilhøre ingeniørstudiene ved NTNU i Trondheim og Gjøvik. Alle studiebyene ved  20 
NTNU skal være representert. Vervet er honorert. 21 
 22 
Følgende kandidat har stilt for Gjøvik: 23 
Tanya Moberg 24 

21

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


 

  

 

2 
 25 
Arbeidsutvalgets innstilling 26 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 27 
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Møtedato: 19.04.22 Saksbehandler: Emilie Hvidsten Swensen 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 22/22 Valg av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningene 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS 
 
 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene  
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene  
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
FUS er forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene organisert under Rektor. 1 
FUS skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 
sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 
Rektor i strategiske spørsmål.  4 
 5 
FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 
gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 
fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter hvor en velges på våren og 8 
en på høsten.  9 
 10 
Saksbehandlers vurdering 11 
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 12 
utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 13 
fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget. Allmøtet 14 
holdes 26. april 2022 og innstilling vil bli ettersendt. 15 
 16 
Representanten vil sitte fra 01.07.22 frem til 30.06.23. Vervet er honorert. 17 
 18 
SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 19 
som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. 20 
 21 
Arbeidsutvalgets innstilling 22 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 23 

23
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 1 
  

Møtedato: 28.04.22 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 2 
 3 
STi-sak 23/22 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnda ved NTNU 4 
_______________________________________________________________________ 5 
 6 
Relevant informasjon 7 
Mandat til Klagenemda 8 
 9 
Bakgrunn for saken 10 
I mandatet for Klagenemda det at komiteen behandler blant annet følgende 11 
oppgaver:  12 

• Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 13 
uten å være opptatt som student  14 

• klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 15 
• klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 16 

osv 17 
 18 
I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 19 
lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 20 
 21 
 22 
Saksbehandlers vurdering 23 
Det velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med 24 
funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Det skal nå velges 25 
en fast representant med personlig vara for perioden 01.07.22-30.06.23. 26 
 27 
Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Antall møter 28 
avhenger av antall saker som kommer inn til Klagenemda. Det er 4-6 timer 29 
forberedelse før hvert møte. Vervet er kompensert på timebasis. 30 
 31 
Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 32 
sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 33 
har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 34 
 35 
Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 36 
Vedtak:” Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 37 
føringer for innstillingen.” 38 
 39 
 40 
Arbeidsutvalgets innstilling 41 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  42 

24

https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Klagenemnda


 

21.04.2022  
 

 
  

Møtedato: 28.04.22 Saksbehandler: Astrid Hilling 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 24/22 Oppnevning av student til Utdanningsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU 
 
 
Forkortelser 
UB – Universitetsbiblioteket 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget har to studentrepresentanter i Utdanningsutvalget (UU) ved NTNU.  1 
 2 
Utvalgets formål er:” Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og 3 
utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid 4 
skal bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig 5 
utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med 6 
høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle 7 
problemstillinger på fakultetsnivå.” 8 
 9 
Rådet ledes av prorektor for utdanning, og er sammensatt av prodekaner for utdanning 10 
fra hvert fakultet, ledere av forvaltningsutvalgene (FUL, FUI og FUS), direktør fra 11 
universitetsbiblioteket, leder for Seksjon for universitetspedagogikk, Studiedirektør i tillegg 12 
til to studentrepresentanter. Utvalget møtes ca. én gang pr. måned og møtenes varighet 13 
ligger normalt på tre timer. 14 
 15 
STi-sak 15/09 vedtok følgende stillingsinstruks for studentrepresentantene i 16 
Utdanningsutvalget: 17 
 18 
Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 19 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, og 20 
Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 21 
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 22 

 23 
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2 
Arbeidsoppgaver 24 

 25 
• Delta på Utdanningsutvalgets møter 26 
• Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir 27 

diskutert 28 
• Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 29 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 30 
• Delta på Studenttingets seminar 31 
• Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 32 
• Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 33 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og Forskningspolitisk 34 
nestleder en innføring i relevante saker i UU. 35 

 36 
Saksbehandlers vurdering 37 
Fredrik framhus sitter nå i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som fagpolitisk ansvarlig 38 
sammen med Sigurd Solheim som trer ut av stillingen 30.06.22. Vervets periode er fra 39 
01.07.2022 til 30.06.2023.  40 
 41 
Vervet er honorert. 42 
 43 
Representanten vil få en gjennomgang og innføring i saker som er aktuelle i 44 
Utdanningsutvalget av sittende representant. 45 
 46 
Studenttinget innstiller én fast representant og en vara til Utdanningsutvalget.  47 
 48 
Arbeidsutvalgets innstilling 49 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 50 
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Møtedato: 28.04.22 Saksbehandler: Astrid Hilling 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 25/22 Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
LMU – Læringsmiljøutvalget  
STi – Studenttinget 
AU-Arbeidsutvalget i Studenttinget  
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – mandat for LMU 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 2 
utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 3 
studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 4 
sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 5 
 6 
Studentene har fem studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder, i 7 
år er dette prorektor for utdanning. Nestleder er læringsmiljøansvarlig i 8 
arbeidsutvalget. De resterende studentene skal oppnevnes fra ledelsen i 9 
Studenttinget og fra lokalt studentdemokrati ved Ålesund og Gjøvik. 10 
 11 
Mandat for Læringsmiljøutvalget 12 
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 13 
skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 14 
bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  15 
 16 
Utvalget skal:  17 

1. Ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  18 
2. Delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  19 
3. Nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 20 

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  21 
4. Avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.» 22 

 23 
 24 
Saksbehandlers vurdering 25 
Studenttinget velger én representant med personlig vara for perioden 01.07.22-26 
30.06.23. 27 
 28 
Arbeidsutvalgets innstilling 29 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  30 

27
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Møtedato: 28.04.2022 Saksbehandler: Fredrik Framhus, Einar Totland  
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 26/22 Innovasjon- og entreprenørskapspolitisk plattform 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
 
Vedlegg 

1- Innovasjon- og entreprenørskapspolitisk plattform [2022] 
2- Innovasjon- og entreprenørskapspolitisk plattform [2018] 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
 
Studenttingets innovasjon- og entreprenørskapspolitiske plattform ble vedtatt 1 
vårsemesteret 2018. Denne plattformen beskriver studentene ved NTNU sine krav 2 
for innovasjon- og entreprenørskap, blant annet i utdanning.  3 
 4 
Studenttinget har som mål at de politiske plattformene skal revideres hvert andre til 5 
tredje år for å sikre at de er dagsaktuelle og har oppdaterte ambisjoner. Det er nå fire 6 
år siden den nåværende utgaven av innovasjon- og entreprenørskapspolitisk 7 
plattform ble vedtatt. Ettersom dette er et område som er i stadig utvikling er det 8 
viktig at politikken også utvikler seg.  9 
 10 
NTNU har satt seg høye mål for arbeidet med innovasjon- og entreprenørskap. 11 
Visjonen «Kunnskap for en bedre verden», samt samfunnsoppdraget, forplikter 12 
NTNU til å utvikle en innovasjonskultur hos både studenter og ansatte.  13 
 14 
Plattformen skal legge føringer for Studenttingets arbeid med innovasjon- og 15 
entreprenørskap ved NTNU, og vise hvilke prioriteringer vi ønsker på området de 16 
neste årene. Den skal ta for seg innovasjon i utdanningene, studentdreven 17 
innovasjon og innovasjon i samarbeid med arbeids- og næringsliv.  18 
 19 
Saksbehandlers vurdering 20 
Universitetets bidrag til innovasjon i samfunnet er stadig mer aktuelt. Det er 21 
nødvendig å satse på innovasjon- og entreprenørskapskompetanse for at flere skal 22 
kunne utfordre det etablerte for å skape nytt. Studenttinget trenger en oppdatert 23 
plattform som imøtekommer behov for endring i samfunnet ved å stille krav til 24 
innovasjon- og entreprenørskap ved NTNU.  25 
 26 
Det er viktig at NTNU viser studentene hvilke muligheter som ligger i innovasjon- og 27 
entreprenørskap. Dette må gjøres i utdanning og gjennom støtte til økosystemet for 28 

28
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2 
innovasjon. NTNU må satse på utvikling for å sikre relevans for samfunnet og høy 29 
kvalitet i utdanningene.  30 
 31 
NTNU og akademia for øvrig skaffer til veie kunnskap og bidrar til at forskning 32 
resulterer i nye innovative løsninger til nytte for samfunn og arbeidsliv. Universitets- 33 
og høyskolesektoren gjør dette gjennom tre områder; utdanning, forskning og 34 
innovasjon. Den reviderte plattformen fokuserer særlig på studenten i møte med 35 
innovasjonsområdet ved NTNU.  36 
 37 
Arbeidsutvalgets innstilling 38 
Studenttinget vedtar innovasjon- og entreprenørskapspolitisk plattform med de 39 
endringer som fremkommer under møtet.  40 
 41 
Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt 42 
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Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform 1 
Foreslått revidert utgåve 2 

 3 
Denne plattforma beskriv studentane sine krav for innovasjon og entreprenørskap ved 4 
NTNU. 5 

Studenttinget nyttar definisjonen til innovasjonsmeldinga (Meld. St. 30 (2019-2020), s.13): 6 
Innovasjon (i offentleg sektor) kan vere ei ny eller vesentleg endra teneste, produkt, prosess, 7 
organisering eller kommunikasjonsmåte. At innovasjonen er ny, betyr at den er ny for den 8 
aktuelle verksemda, den kan likevel vere kjent for og iverksett i andre verksemder. 9 
Studenttinget forstår entreprenørskap som å drive fram innovasjon. 10 

NTNU skal ha ei offensiv og ambisiøs satsing for å fremme innovasjon og entreprenørskap. 11 
Ettersom NTNU er ein stor og kompleks organisasjon er det sentralt at arbeidet 12 
systematiserast i heile verksemda. 13 

Innovasjon i utdanningane 14 

NTNUs fremste innovasjonsbidrag er kandidatane som utdannast. Uavhengig av fagområde, 15 
er desse ei enorm ressurs i den framtidige samfunnsutviklinga. Det er derfor viktig at alle 16 
studentar ved NTNU får innovasjonskompetanse. Det skal leggast til rette for at alle 17 
studentar skal kunne vurdere og reflektere over kva innovasjon er i eiga utdanning. 18 
Einingane må systematisk innarbeide kunnskap om innovasjon i fagplanar. Undervisarar og 19 
rettleiarar må få tilbod om opplæring i korleis ein kan sette innovasjon i kontekst innan eigen 20 
fagdisiplin. Arbeidet med innovasjon i utdanning burde vere ein kontinuerleg prosess kor 21 
fagplanane og kompetanse vert oppdatert i tråd med endringar i økosystemet for innovasjon.  22 

Det må i større grad leggast til rette for at studentane kan lære om innovasjon på 23 
tverrfaglege arenaer. Alle studentar skal ha moglegheita til å ta studiepoeng i valfrie, 24 
tverrfaglege emne om innovasjon. Alle kandidatar som uteksaminerast skal ha 25 
innovasjonskompetanse, og vere forberedt på omstilling og forandring. NTNU må stimulere 26 
til nysgjerrigheit og auke evna til kritisk tenking tidleg i studieløpet. Gjennom ei grundig 27 
innføring i studentdriven innovasjon og entreprenørskap innanfor fagområda skal studentar 28 
ved NTNU ha moglegheita til å bidra inn i og utføre innovasjonsarbeid gjennom studieløpet. 29 
Arbeid eller praksis i bedrifter, verksemder og startups kan vere god trening i innovasjon og 30 
entreprenørskap. NTNU skal legge til rette for at studentar enkelt kan forstå seg på kva for 31 
slags forhold som gjeld rundt immaterielle rettar i ein kvar situasjon.  32 

Det skal vere lagt til rette for at studentar ved NTNU enkelt kan etablere studentbedrift, som 33 
er et pedagogisk verktøy for å lære om innovasjon og entreprenørskap. Dette skal vere ei 34 
reell moglegheit for alle studentar. Studentbedrifter skal ha tilgang til fagleg rettleiing i sitt 35 
arbeid. 36 

NTNU bør legge til rette for ein oversiktleg og informativ plattform for moglegheiter til å søke 37 
finansiell støtte for studentar, studentbedrifter og tilsette med den hensikt å finansiere 38 
innovasjonsprosjekter og kva for slags krav som må bli innfridd for å få den finansielle støtta. 39 
Her kan eksterne aktørar som driv innovasjonsfremmande aktivitet og scaleup involverast. 40 
Det skal leggast til rette for at alle studentar kan bli kompetent til å drive innovasjon og til å ta 41 
forretningsidear videre.  42 

NTNU skal legge til rette for opne og inkluderande arrangement kor hensikta er å engasjere 43 
bredda av studentar i innovasjon og entreprenørskap. Lokale initiativ frå fagmiljø med fokus 44 
på tematikken kor ein inviterar bredda av studenter til å ta del i arrangement må heiast fram 45 
og kommuniserast godt om, til dømes gjennom ein nettportal, slik at fleire kan kjenne til og ta 46 



 

del i innovasjonskulturen ved NTNU. Studentar skal få tilbod om å delta på ein årleg 47 
innovasjonscamp i løpet av studiane. Campen skal gi studentane kompetanse innan 48 
innovasjonsprosessar, innovasjonsmiljø og bidra til auka nysgjerrigheit, forståing og 49 
kjennskap. Organisasjonar, fagmiljø og eksterne aktørar som jobbar med innovasjon og 50 
entreprenørskap bør trekkast inn i desse campane.  51 

Studentdriven innovasjon 52 

NTNU skal vere ei kjelde til innovasjonar og entreprenørskap. Derfor skal NTNU støtte og 53 
legge til rette for studentdriven innovasjon, gjennom døgnopne laber, rettleiingstilbod og 54 
tilgang til andre ressursar. NTNU skal støtte tett opp om arbeidet til, og bidra med ressursar 55 
til, studentorganisasjonar og -foreiningar som fremmar innovasjonsretta aktivitet. Det er viktig 56 
at slike studentmiljø står sterkt i alle studiebyar. Innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet er 57 
viktig for å sikre en bærekraftig utvikling. Studentdriven innovasjon som fremjar miljø og 58 
berekraftig utvikling skal derfor prioriterast. 59 

Innovasjon i samarbeid med arbeids- og næringsliv 60 

Det bør i større grad leggast til rette for at større studentoppgåver kan gjerast i samarbeid 61 
med eksterne partnarar, eller på oppdrag frå NTNU. Møteplassar mellom tilsette, studentar 62 
og eksterne er viktig for å legge til rette for samarbeid og samhandling. Desse bør finnast på 63 
dei ulike campusane og gjere større prosjekt mogleg. Både fysiske og digitale møteplassar 64 
bør prioriterast. NTNU skal ha tydelege etiske retningsliner for samarbeid med arbeids- og 65 
næringsliv og skal prioritere avtaler der det arbeidast aktivt for berekraftig utvikling. 66 

 67 
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1 Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform 
Gjeldende plattform 

2 
3 Innovasjon, entreprenørskap og nyskaping legg grunnlaget for omstilling, berekraft og 
4 økonomisk vekst i samfunnet. NTNU og andre institusjonar har ein særskilt rolle i 
5 denne utviklinga, gjennom å utarbeide ny kunnskap og formidle denne til samfunnet. 
6 NTNU sitt største bidrag er å uteksaminere kandidatar som er førebudde til å takle 
7 framtidas utfordringar. 
8 
9 I plattforma nyttast følgande definisjon om innovasjon: «Innovasjonar er å fornye eller 

10 lage noko nytt som skapar verdi for verksemd, samfunn eller innbyggarar. Forma er 
11 eksperimenterande og løysinga er ikkje kjend på førehand.» 
12 
13 Entreprenørskap er å drive fram innovasjon. Ein entreprenør får i gong ny verksemd, 
14 ofte med nye tekniske løysingar, gjennom å etablere samarbeid. Sosialt 
15 entreprenørskap, nye tenestar og samfunnsnytte er ein del av universitetet sitt 
16 samfunnsoppdrag og bør vektleggast i større grad enn i dag. 
17 
18 For at NTNU skal nå sin visjon, “Kunnskap for ei betre verd”, må innovasjonar med 
19 verdi som gagnar samfunnet som heilheit vere hovudfokus for NTNU. Berekraft skal 
20 vege tungt i alt innovasjonsarbeid. 
21 
22 Studentar sitt arbeid med innovasjon og entreprenørskap skal bidra til auka 
23 kompetanse og meistringskjensle, med læring i fokus. 
24 
25 Innovasjon i utdanningane 
26 Alle kandidatar som vert uteksaminert ved NTNU skal ha innovasjonskompetanse og 
27 vere førebudde på omstilling og endring. NTNU må stimulere til forvitenskap og auke 
28 studentane si evne til kritisk tenking tidleg i studieløpet. Ved å sørge for at det vert gitt 
29 ei grundig  innføring i studentdriven innovasjon og  entreprenørskap innanfor 
30 fagområda, skal kandidatar ved NTNU ha moglegheita til å kunne medverke til og 
31 utføre innovasjonsarbeid gjennom studieløpet. 
32 
33 Det må settast krav til at alle studieløp innehar fleire formar for innovasjonselement i 
34 sine læreplanar. Fellesnemnar, tverrfaglege satsingar og breddeundervisning bør 
35 spesielt nyttast til dette formålet. I tillegg må det vere eit sterkt fokus på å distribuere 
36 informasjon kring allereie eksisterande nyskapingstilbod til studentar og tilsette slik at 
37 det fulle potensialet i desse tilboda blir utnytta. 
38 
39 Bredda av fagfeltet på NTNU må nyttast i arbeidet med å gi studentane moglegheit for 
40 å arbeide med innovasjon, og kompetansen som eksisterer på master-nivå bør nyttast 
41 i å fremje innovasjon på bachelor og lågare nivå. 
42 
43 Det skal vere tilrettelagt for at studentar ved NTNU kan etablere studentbedrift som ein 
44 integrert del av sitt studieløp. Desse skal fortrinnsvis vere sett saman av tverrfaglege 
45 grupper. Studentbedrifter skal ha tilgang til tilfredsstillande fasilitetar og fagleg rettleiing 
46 i sitt arbeid. 
47 
48 Studentar ved NTNU skal få tilbod om å delta på ein innovasjonscamp i løpet av 
49 studiet. Campen skal gi studentane kompetanse kring innovasjonsprosessar og bidra 
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ei  auking  i  forvitenskap.  Organisasjonar  som  jobbar  med innovasjon  og 
51 entreprenørskap bør trekkast inn i desse campane. 
52 
53 Det bør arrangerast eit avsluttande seminar kring innovasjon, entreprenørskap og 
54 vegen vidare for studentar før dei avsluttar sitt studie ved NTNU, med formål om å gi 
55 studentane  kunnskap  og  inspirasjon  til  å  ta  det  neste  steget  etter  studiet. 
56 Entreprenørskap og utvikling av eigne idear skal opplevast som reelle alternativ for 
57 alle kandidatar. 
58 
59 NTNU skal ha sterke utdanningsløp og fagmiljø med hovudfokus på innovasjon og 
60 entreprenørskap i alle studiebyar. Desse skal vere pådrivarar for innovasjonsretta 
61 verksemd ved kringliggande studiar. 
62 
63 Studentdriven innovasjon 
64 NTNU skal vere ei kjelde til nyvinningar og entreprenørskap. Studenttinget meiner difor 
65 at NTNU skal støtte og legge til rette for studentdriven innovasjon, gjennom døgnopne 
66 labar, rettleiingstilbod og tilgang til andre ressursar. 
67 
68 NTNU skal støtte tett opp om arbeidet til, og bidra med ressursar til, 
69 studentorganisasjonar og -foreiningar som fremjar innovasjonsretta aktivitet. 
70 Studenttinget meiner det er viktig at slike studentmiljø står sterkt i alle studiebyar. 
71 
72 Innovasjon i organisasjonen NTNU 
73 NTNU ynskjer å auke talet på innovasjonar, kommersialiseringar og nyetableringar frå 
74 tilsette og studentar. Universitetet sitt innovasjons- og nyskapningsarbeid skal bidra til 
75 å inkludere studentane i det akademiske fellesskapet. I dette arbeidet må ein tenke 
76 tverrfagleg og kople studentar på forsking frå tvers av fagmiljø. Det skal vere ein kultur 
77 for nyskaping blant studentar og tilsette, og NTNU bør auke mengda øyremerka 
78 ressursar til innovasjonsretta verksemd. Det skal leggast til rette for arbeid med 
79 innovasjon og nyskapning innanfor dei fagleg tilsette si normale arbeidstid. 
80 
81 Innovasjon i samarbeid med arbeids- og næringsliv 
82 NTNU ynskjer å styrke langsiktig samarbeid med etablert næringsliv og offentleg 
83 sektor for å betre omstillingsevna i arbeidslivet. Alle studentar ved NTNU bør ha ei 
84 form for arbeidserfaring i løpet av sine studieløp, derunder at studiepoenggivande 
85 praksis bør etablerast der det er hensiktsmessig. NTNU skal saman med relevante 
86 aktørar arbeide for å etablere og drifte trainee1ordningar og liknande. NTNU skal, 
87 under utviklinga av desse avtalane, legge til grunn at studentane skal kompenserast 
88 økonomisk, det for å unngå at berre dei med god økonomi kan opparbeide seg denne 
89 kompetansen. 
90 
91 NTNU må kunne dokumentere interaksjonar mellom alle studieprogram og nærings-/ 
92 arbeidsliv kvart studieår. Det bør i større grad leggast til rette for at større 
93 studentoppgåver kan gjerast i samarbeid med eksterne partnarar, eller på oppdrag frå 
94 NTNU. 
95 
96 Møteplassar mellom tilsette, studentar og eksterne er viktig for å legge til rette for 
97 samarbeid og samhandling. Både fysiske og digitale møteplassar må prioriterast. 
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Møtedato: 28.04.22 Saksbehandler: Emilie Hvidsten Swensen 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 27/22 Resolusjon om sensurfrister og blindsensur 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Resolusjon om sensurfrister og blindsensur 
 
Forkortelser 
NV – Fakultet for Naturvitenskap 
IE – Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk 
FS – Felles Studentsystem 
UH-loven – Universitets- og Høgskoleloven 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Hensikten med saken er å supplere og presisere Studenttingets politikk på sensurfrister 1 
og blindsensur. Studenttinget har følgende vedtak fra STi-sak 14/09: 2 
 3 
Studenttinget mener at:  4 

• I emner hvor det foretas en skjønnsmessig vurdering av skriftlig 5 
eksamensbesvarelse som teller 100% av endelig karakter, skal NTNU benytte 6 
seg av to sensorer, hvorav én er ekstern sensor eller intern 7 
bedømmelsessensor. Denne personen skal ikke ha utarbeidet 8 
oppgavespørsmålene og skal primært bistå emneansvarlig i karaktersetting.   9 

• Kvalitetssikringen av underveisvurdering må bli bedre. Det må gjøres lettere 10 
for studenten å klage på vurdering av midtsemesterprøver og mapper 11 

• Ved sensur av bacheloroppgave eller lignende faglig vurdering skal NTNU 12 
benytte seg av to sensorer, hvorav én er ekstern sensor eller intern 13 
bedømmelsessensor. Denne personen skal ikke ha utarbeidet 14 
oppgavespørsmålene og skal primært bistå emneansvarlig i karaktersetting  15 

• Alle emner skal ha en formell sensorveiledning eller løsningsforslag og denne 16 
skal gjøres kjent for studentene like etter avlagt besvarelse. 17 
Sensorveiledningen skal inneholde faglige krav satt av emneansvarlig.  18 

• I emner med fasitsvar skal den prosentvise karakterskalaen og vektingen av 19 
oppgavene fastsettes av ekstern sensor og emneansvarlig i fellesskap.  20 

• Det er positivt å benytte seg av økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur.  21 
• Klagesensur og annen gangs karaktersetting burde ha samme sensurfrist som 22 

ordinær sensur, ved forsinkelser burde også disse straffes med bøter.  23 
• Korrespondanse mellom sensor og student i forbindelse med klager og 24 

spørsmål om begrunnelse skal foregå skriftlig  25 
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2 
• Studenttinget innstiller til relevante styret og utvalg at de sikrer at ekstern 1 

sensor er ekstern i praksis så vel som i teori  2 
• Studenten skal beholde sin anonymitet ved begrunnelse/klaging 3 

 4 
Studentrådene til Fakultet for Naturvitenskap (NV) og Informasjonsteknologi og 5 
elektronikk (IE) har gjort en granskning av brudd på sensurfrister ved disse fakultetetene 6 
høsten 2021. De har i den forbindelse avdekket at 56% av alle vurderingene ved NV og 7 
46% av alle vurderinger ved IE gjennomført høsten 2021 overskred sensurfrist med 2 8 
eller flere dager. Tallene er hentet fra Felles Studentsystem (FS) og inkluderer emner på 9 
alle nivåer, samt bachelor- og masteroppgaver.   10 
 11 
Merk at det er noe usikkerhet i tallene ettersom det kan forekomme duplikater av emner i 12 
registreringssystemet, samt at en del eksamener ble utsatt høsten 2021 uten at 13 
sensurfristen nødvendigvis ble oppdatert. Det forekommer også godkjente utsettelser på 14 
sensurfrist eksempelvis hvis sensor blir syk, men som registreres som brudd på 15 
sensurfrist allikevel. 16 
 17 
Etter Universitets- og høgskoleloven (UH-loven) § 5-3 fjerde avsnitt, har man rett til å  18 
klage på karakteren på skriftlige eksamener. Ved klage skal besvarelsen sendes til ny  19 
sensur, og en ny sensor skal vurdere besvarelsen på nytt. Den nye sensoren skal ikke få  20 
vite hvem som klager, hvorfor man klager, hvilken karakter som ble satt ved første sensur  21 
eller hva som var begrunnelsen for denne. Dette kalles blindsensur. 22 
 23 
I dag er det ikke fastsatt en tidsfrist for en sensor som skal vurdere en besvarelse 24 
studenten har klaget på, men man utøver skjønn som tilsier at det skal være en så mulig 25 
lik praksis som førstegangs sensur; tre uker.  26 
 27 
Saksbehandlers vurdering 28 
Studenttinget må kontinuerlig oppdatere politikken sin for å holde tritt med utviklingen i  29 
Universitets- og høyskolesektoren. Resolusjonen vil være et verktøy for videre  30 
arbeid, men også en utvidelse av Studenttinget sin politikk om sensur fra 2009 som er 31 
nevnt over. 32 
 33 
Med bakgrunn i statistikken utarbeidet av studentene ved studentrådene NV og IE ser det 34 
ut til at NTNU har store utfordringer med å overholde frister fastsatt av UH-loven, og 35 
Arbeidsutvalget ønsker med denne saken å belyse problematikken, grunnet de store 36 
konsekvensene forsinket sensur kan få for enkeltstudenten. 37 
 38 
Blindsensur er i dag lovpålagt, og saksbehandler ser det som svært viktig å integrere 39 
krav om blindsensur i Studenttingets politikk fordi blindsensur er en svært sentral 40 
sikkerhetsmekanisme for å sikre studentene en rettferdig og mest mulig objektiv 41 
vurdering i henhold til sensorveiledning.  42 
 43 
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3 
Selv om man etterstreber tre ukers sensurfrist, også på behandling av klage, er dette 1 
ikke lovfestet i dag. I de tilfeller der studenten ønsker å melde seg opp til 2 
kontinuasjonseksamen, kan det hende sensuren kommer for sent, og fristen for å 3 
melde seg til ny eksamen utløper. Det kan også slå negativt ut for studenter som tenker 4 
å søke på internasjonale universiteter eller utlyste jobber. For å sikre studentenes 5 
studieprogresjon og muligheter til å søke jobber eller utveksling bør tre ukers 6 
sensurfrist for klage på førstegangssensur lovfestes.  7 
 8 
Arbeidsutvalgets innstilling 9 
Studenttinget vedtar Resolusjon om sensurfrister og blindsensur med de endringene som 10 
fremkommer i møtet. 11 
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Resolusjon om sensurfrister og blindsensur 1 
 2 
Eksamen er en påkjenning for studenter, og forsinket sensur er en ekstra, 3 
unødvendig belastning. Studentene ser seg lei av at sensurfristen til stadighet brytes, 4 
da dette kan ha store konsekvenser for studieprogresjonen til hver enkelt student. 5 
Studentene krever at sensurfristen overholdes og at brudd på sensurfrister 6 
sanksjoneres. Studentene mener at sensurfristen på tre uker skal overholdes ved 7 
normal vurdering, og at sensurfrist på tre uker skal overholdes etter klagefristen har 8 
gått ut. 9 
  10 
For å ivareta en mest mulig objektiv vurdering skal blindsensur være påkrevd ved 11 
klage på vurdering. En sensorveiledning eller et løsningsforslag skal ligge til grunn 12 
for vurdering av studenten, både ved førstegangsvurdering og ved nye vurdering 13 
som følge av klage fra studenten. 14 
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Møtedato: 28.04.2022 Saksbehandler: Fredrik Framhus  
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 28/22 Gruppediskusjon om e-læringssystem ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
SIKT – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør 
 
Vedlegg 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
 2 
Hvilke behov har du for digital støtte i læring og vurdering?  3 
NTNU sin avtale med Blackboard går mot slutten, og arbeidet med å kartlegge NTNU 4 
sine nåværende og fremtidige behov i forbindelse med nyanskaffelse er i gang. Nå 5 
kommer en mulighet til å definere hvilken digital støtte til lærings- og 6 
vurderingsarbeid NTNU skal ha i et e-læringssystem og helhetlig digitalt læringsmiljø. 7 
 8 
NTNU har siden 2016 hatt avtale med Blackboard om leveranse av e-9 
læringssystemet Blackboard Learn. Avtalen går ut høsten 2024, og utløser behov for 10 
nyanskaffelse og implementering av nytt system innen den tid. 11 
Anskaffelsesreglementet legger føringer på avtalenes lengde. Her tas det hensyn 12 
både til konkurransesituasjon og virksomhetenes behov for oppdaterte systemer. 13 
 14 
Arbeidet knyttet til bytte av eLs er både tid- og ressurskrevende. Samtidig åpner 15 
gode prosesser fram mot anskaffelse, og resultatet, muligheter for utvikling, økt 16 
merverdi og kvalitet i læringsarbeidet ved NTNU. 17 
 18 
NTNU gjorde Blackboard-anskaffelsen på egen hånd, og har forvaltet systemet i 19 
perioden som eneste institusjon i Norge. De fleste andre universitet og høgskoler 20 
inngikk i 2017 en felles sektor-rammeavtale gjennom SIKT – Kunnskapssektorens 21 
tjenesteleverandør, og tegnet avtale med leverandøren av e-læringssystemet 22 
Canvas. 23 
 24 
SIKT skal nå forhandle ny rammeavtale med omtrent samme måldatoer som NTNU. 25 
 26 
I saksgang og forberedelse til anskaffelse har Utdanningsutvalget og prorektor for 27 
utdanning besluttet at NTNU skal inngå i arbeid mot en ny rammeavtale med 28 
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2 
sektoren, og jobbe aktivt for at alle institusjoner skal velge samme løsning. 29 
(Utdanningsutvalget sak 41/2021, 18.10.21) 30 
Dette er et viktig premiss, og gir tydelig retning videre i anskaffelsen. 31 
 32 
NTNU har konstituert en styringsgruppe som skal følge anskaffelsen fram til 33 
avtaleinngåelse. Studenttinget er representert i styringsgruppa ved Fredrik Framhus.  34 
 35 
En del av arbeidet i ulike faser av anskaffelsen vil foregå i regi av SIKT, men der 36 
NTNU er en aktiv part sammen med de andre institusjonene.  37 
 38 
NTNU har organisert et eget prosjekt (i regi av Seksjon for læringsstøtte) med ulike 39 
planlagte involveringsaktiviteter, både kvalitative og kvantitative, for å kartlegge og 40 
avklare NTNU sine behov. Det er også arbeid på gang for å lage en 41 
landingsside/portal felles for alle interessenter med status og bakgrunn, informasjon 42 
om prosess, mulighet for innspill med mere. 43 
 44 
Saksbehandlers vurdering 45 
 46 
I kartleggingen legges det vekt på involvering av interessenter på NTNU, og der er 47 
studenter en av de viktigste. Det er ønskelig med en diskusjon rundt behov i ny 48 
løsning. Det er viktig at alle innspill kan komme fram i kartleggingen, og dersom det 49 
er moment eller perspektiv som ikke dekkes av spørsmålene, må dette for all del 50 
synliggjøres.  51 
 52 
Studenttinget deles i grupper og diskuterer følgende spørsmål:  53 
 54 

• Hva er de største utfordringene med dagens system? 55 
• Hva er det viktigste et e-læringssystem skal støtte/løse i ditt læringsarbeid og 56 

studiehverdag? 57 
• Hvilken funksjonalitet og brukeropplevelse er nødvendig for at systemet skal 58 

støtte bedre læring i emner? 59 

Moment og perspektiv som ikke dekkes av øvrige spørsmål må gjerne spilles inn i 60 
diskusjonen.  61 
 62 
Saksbehandlers innstilling 63 
Studenttinget diskuterer sak om e-læringssystemet ved NTNU. 64 
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Møtedato: 28.04.2022 Saksbehandler: Jørgen Valseth  
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 29/22 Opprop klima- og naturkrise  
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
 
Vedlegg 
Opprop – Studentene ved NTNU erklærer global klima- og naturkrise  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
 
Studenttinget har fått tilsendt et opprop om erklæring av global klima- og naturkrise 1 
fra studentene i NTNU-styret. Oppropet er sendt til en rekke studentorganisasjoner 2 
med tilknytning til NTNU, deriblant større organisasjoner som Studentersamfundet, 3 
NTNUI, UKA, ISFiT, Velferdstinget, samt studentråd, interesseorganisasjoner og 4 
linjeforeninger. I skrivende stund har 20 organisasjoner sluttet seg til oppropet, og det 5 
kommer flere hver dag.  6 
 7 
Oppropet er en erklæring av global klima- og naturkrise. Hensikten er å sette fokus 8 
på den stadig økende klima- og miljøproblematikken verden står ovenfor, og vise at 9 
studentorganisasjoner ved NTNU bryr seg om dette og ønsker at universitetet skal 10 
agere. Den tar først for seg klimakrisen, dens bakgrunn og konsekvenser. Deretter 11 
tar den for seg den globale naturkrisen. Avslutningsvis begrunnes hvorfor dette er en 12 
viktig sak for studentene og NTNU, før det konkluderes med:  13 
 14 
«Studentene ved NTNU erklærer global klima- og naturkrise og krever at 15 
universitetet og dets samarbeidspartnere aktivt jobber for å motvirke klimaendringer- 16 
og naturkrise.»  17 
 18 
Studenttinget har fått tilsendt oppropet som et helhetlig dokument man kan slutte seg 19 
til, i likhet med andre studentorganisasjoner. Mulighetene er derfor å slutte seg til 20 
oppropet i sin helhet, eller ikke.   21 
 22 
Saksbehandlers vurdering 23 
 24 
Saksbehandler ser det som fornuftig av Studenttinget å slutte seg til oppropet. Dette 25 
på grunn av de ødeleggende konsekvensene disse krisene fører med seg for 26 
planeten og menneskeheten, samt behovet for umiddelbar handling. Som oppropet 27 
også trekker frem har FNs klimapanel i sin siste rapport konkludert med at om man 28 



 

  

 

2 
ikke når utslippstoppen innen 2,5 år vil man ikke kunne unngå de verste 1 
konsekvensene.  2 
 3 
Det er viktig at NTNUs studenter sender et klart signal til universitetet og til 4 
omverdenen om viktigheten av å ha fokus på disse krisene og at man må jobbe aktivt 5 
og raskt for omstilling.  6 
 7 
Arbeidsutvalgets innstilling 8 
Studenttinget NTNU slutter seg til oppropet.  9 



 
Studentene ved NTNU erklærer global klima- og naturkrise 

Klimaendringene er en av vår generasjons største utfordringer. Forskningsverdenen peker på 
katastrofale konsekvenser dersom vi ikke klarer å holde den globale oppvarmingen under 
1,5°C. Tross dette fortsetter klimagassutslippene å øke hurtig, med menneskelig aktivitet 
som den største drivkraften. Klimaendringene kommer til å ha store konsekvenser for alt liv 
på planeten. Blant annet vil det føre til økte minimum- og maksimumstemperaturer, økt 
havnivå, hyppigere og kraftigere ekstremvær, tapt biologisk mangfold og masseutryddelse av 
arter.  

I 2019 gikk 11 000 forskere sammen og underskrev et opprop, der de følte seg forpliktet til å 
“si det som det er”. Her erklærer de global klimakrise, og legger frem en plan for hvordan 
både offentlig og privat sektor, samt andre aktører og “vanlige folk” burde møte denne 
trusselen. Klimakrisen har allerede kommet og den akselererer raskere enn forventet. 
Forskerne erklærer at planeten «klart og utvetydig står overfor en klimakrise». Samtidig 
presiseres det at problemene medfører et presserende behov for handling, store endringer i 
hvordan vi lever våre liv, og at det er nå vi må gjøre det. I sin siste rapport understreker FNs 
klimapanel behovet for umiddelbar og omfattende endring. De slår fast at om ikke 
utslippstoppen er nådd innen 2,5 år vil vi ikke kunne unngå de verste konsekvensene.   

Samtidig som det foregår en klimakrise, foregår det også en naturkrise som det snakkes 
mindre om. Vi står midt i en av de største masseutryddelsene i jordas historie. På bare 50 år 
har verdens dyrebestander blitt redusert med hele 68 prosent, og opptil én million arter står 
i dag i fare for å dø ut. Naturkrisa er en av de største utfordringene menneskeheten har stått 
overfor, og det har for lengst begynt å gå ut over oss selv. Menneskenes rovdrift på naturen 
har ført til at 75 prosent av alle økosystemer på land er betydelig endret, mens tallet for 
havet er 66 prosent.  

Paradoksalt nok, er det nettopp de naturlige økologiske systemene vi ødelegger som er 
livsgrunnlaget for all menneskelig aktivitet. Naturen sørger for at vi har vann å drikke, 
oksygen å puste og mat å spise. Den gir oss også medisiner, materialer og fantastiske 
opplevelser. I tillegg er naturen verdens beste klimatiltak, fordi den fanger og lagrer over 
halvparten av alt karbon vi mennesker slipper ut. Det er beregnet at økosystemtjenestene 
har en verdi på svimlende 125 000 milliarder dollar i året. Samtidig blir det feil å sette en 
pengeverdi på naturen, for regnestykket er mye enklere enn som så: ingen natur, ingen oss. 

Likevel viser den siste rapporten fra FNs klimapanel at det er håp. Ved å utvikle bærekraftige 
løsninger og ved å ta aktive politiske valg, har vi fortsatt et håp om å nå målet om 1,5°C. For 
å få til dette kreves det kontinuerlig og proaktivt arbeid. Det må legges konkrete strategier 
for hvordan klima- og miljømålene skal nås. 

Det er derfor viktig at studentene og NTNU tar sitt lokale og globale ansvar. Den globale 
klima- og naturkrisen er alvorlig, og vil ha så ødeleggende konsekvenser at umiddelbar 
endring er nødvendig. Vi ønsker derfor å sette fokus på problemet ved å erklære global 
klima- og naturkrise. Dette sender et klart signal om at vi som studenter ved NTNU står 
sammen mot klimaendringene og naturkrise, og ønsker å forene krefter for å motvirke dem. 



Dette som vårt manifest til de kommende generasjoner med studenter - at vi tar dem og 
deres fremtid på alvor.  

Studentene ved NTNU erklærer global klima- og naturkrise og krever at universitetet og 
dets samarbeidspartnere aktivt jobber for å motvirke klimaendringer- og naturkrise. 

Signert av:  

Studentene i NTNU-styret 

NTNUi 

Studentersamfundet 

ISFiT 

En Psykt Vanlig Uke 

Ingeniører Uten Grenser 

FN-studentene Trondheim 

Fremtiden i Våre Hender studentlag 

Effektiv Altruisme NTNU 

Amnesty Studentnettverk Trondheim 

Studentrådet ved Humanistisk Fakultet 

Linjeforeningsforum på Humanistisk Fakultet og Samfunns- og Utdanningsvitenskapelig 
Fakultet 

Symbiosen – linjeforeningen for biologiske fag i Ålesund 

Vivas – linjeforeningen for fornybar energi 

Illion – linjeforening for klassiske studier  

Symbiosis – linjeforeningen for industriell økologi 

Hybrida – linjeforeningen for ingeniørvitenskap og IKT 

KoM – linjeforeningen for kjemi og materialteknologi 

Syntax – linjeforeningen for IKT og realfag i Ålesund 

Delta – linjeforeningen for bachelor i fysikk og matematikk 

 

 



Kilder:  

https://forskning.no/klima/dette-ma-til-framover-for-a-klare-klimamalene-ifolge-fns-
klimapanel/2006522 

https://forskning.no/klima-samfunn/11-000-forskere-erklaerer-klimakrise-i-nytt-
opprop/1589277 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1116/M1116.pdf 

https://livingplanet.panda.org/en-us/ 

https://forskning.no/klima/dette-ma-til-framover-for-a-klare-klimamalene-ifolge-fns-klimapanel/2006522
https://forskning.no/klima/dette-ma-til-framover-for-a-klare-klimamalene-ifolge-fns-klimapanel/2006522
https://forskning.no/klima-samfunn/11-000-forskere-erklaerer-klimakrise-i-nytt-opprop/1589277
https://forskning.no/klima-samfunn/11-000-forskere-erklaerer-klimakrise-i-nytt-opprop/1589277
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1116/M1116.pdf
https://livingplanet.panda.org/en-us/
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