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2041  Konstituering 

2041.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2041.2 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 

Protokollene legges ut på vår hjemmeside (http://www.studentdemokratiet.no) en uke etter 1 
hvert Studentting. De som ønsker kan få protokollen i papirutgave ved å henvende seg til 2 
Studenttingskontoret.  3 
 4 

2041.3 Oppnevnelse av tellekorps 5 

 6 

  1.  7 

 8 

  2.  9 

 10 

  3.  11 

 12 

2042  Orienteringssaker 13 

2042.1 Referatsaker 14 

 15 

Referatene skal offentliggjøres innen kl. 12.00 torsdag før Studentting. 16 

Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av 17 

referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene 18 

fra det gjeldende Studentting.  19 

De som har referatplikt til Studentting er: 20 

- Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) 21 

- Universitetsstyret (US) 22 

- Studieutvalget (SU) 23 

- Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) 24 

- Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)  25 

- International Student Union (ISU) 26 

- Forskningsutvalget (FU) 27 

- Læringsmiljøutvalget (LMU) 28 

- Erasmus Student Network (ESN) 29 

  30 

http://www.studentdemokratiet.no/
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2042.2   Orientering om utdeling av LMU-tiltak 31 

  Saksforbereder: Arbeidsutvalget 32 

 33 

Hensikt:  34 

Det står i «Ramme for arbeidsår» til Studentdemokratiet at Studentting skal komme med 35 

innspill på forslag for LMU-tiltak. Disse midlene har tidligere blitt finansiert av gebyr ved 36 

forsinket sensur, men ordningen med gebyr ved forsinket sensur er opphørt, og det blir derfor 37 

en orientering om årsaken til dette. 38 

 39 

Bakgrunn:  40 

UH-loven setter strenge krav til at sensurfrister overholdes, og slik loven er formulert i dag, er 41 
det kun styret selv som kan gi utsatt sensurfrist utover tre uker for emner. NMBU vedtok en 42 
ordning med gebyr ved forsinket sensur i 2008, og midler fra ilagt gebyr har i alle år vært 43 
øremerket til mindre læringsmiljøtiltak. Studentene selv har vært aktiv i søknadsprosesser for 44 
aktuelle tiltak. Innføring av ordningen i 2008 førte til en nedgang i antall emner med forsinket 45 
sensur de første årene, men de siste årene har antall emner med forsinket sensur vært stabil og 46 
relativt lav. 47 
 48 
Selv om sanksjonsmidlene har bidratt til mange gode mindre læringsmiljøtiltak, ser ikke 49 
ordningen ut til å forhindre at enkelte emner hvert år har forsinket sensur. De siste årene har 50 
det også skjedd mye innen digitaliseringen av eksamen, og sensur kan nå registreres på flere 51 
plattformer og av flere ulike personer (både fagpersoner og administrativt ansatte). Ulike 52 
systemer og mer fleksibilitet er i all hovedsak en fordel for studentene, men fleksibilitet og 53 
ulike systemer fører også til at det har blitt ressurskrevende å følge opp og kvalitetssikre 54 
ordningen. Utviklede standardrapporter i felles studentsystem tar ikke høyde for økt grad av 55 
fleksibilitet, og forutsetter helt strømlinjede rutiner for registrering av sensur.  56 
Ordning med gebyr ved forsinket sensur opphører med virkning fra dagens dato. Fakultetene 57 
ilegges heller ikke gebyr for eventuelle forsinket gebyr for kalenderåret 2019 eller våren 2020. 58 
 59 
I budsjettkonferansen blir det lagt inn innspill om å øremerke en fast sum til mindre tiltak og 60 
vårt ønske er at det årlig fastsettes en sum til dette. Da er det mye mer forutsigbart hvilken 61 
sum man hvert år kan lyse ut, og vi vil i etterkant av dette ha en ny orientering om tildeling av 62 
mindre LMU-tiltak. 63 
 64 

2042.3   Orientering Fadderuka 2020 65 

  Saksforbereder: Faddergeneral 66 
 67 
Fadderuka 2020 er nå ferdig, med arrangementer på både Campus Ås og Adamstuen. Det har 68 
vært krevende forhold, men Fadderstyret er veldig fornøyd med å ha gjennomført ei fadderuke 69 
som var både trygg med tanke på smittevern, og brakte med seg mye god stemning. 70 
Samarbeidet med skolen har vært godt, med god støtte og tillitt begge veier. Det er noen saker 71 
det kan være greit å belyse: 72 
 73 
Videreføring av fjorårets tiltak 74 
I fjor ble det dannet et fadderstyre, med faddersjefene, SiT, SiÅs, AU, Arrangementsansvarlig på 75 
Samfunnet og Sikkerhetssjefen ved NMBU. Dette har vist seg å være gunstig, og bør helt klart 76 
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videreføres. Et annet tiltak som er videreført er skylagring. Dette har vært veldig effektivt, og 77 
kan også brukes i enda større grad i fremtiden. 78 
Det har også i år vært oppnevnt en sekretær, som har gjort utrolig mye for å lette 79 
arbeidsbyrden. Dette er et tiltak som bør videreføres, men det kan dukke opp usikkerhet med 80 
tanke på hvor uformelt systemet er i dag. 81 
Fadderstyret har i år også innført systematiserte fadderuke-e-poster, som gjør 82 
kommunikasjonen mer samkjørt.  83 
 84 
Nye tiltak 85 
I år har det kommet nye rutiner for varsling og klager innad i Fadderuka. Håpet er at det skal 86 
bli lettere å behandle klager, prosessen skal bli mer gjennomsiktig, samt at personvern skal 87 
opprettholdes. Det er viktig at fremtidige faddersjefer og faddergeneraler får en grundig 88 
innføring i disse rutinene. 89 
Det har kommet et nytt system hvor man melder seg på til Fadderuka via Nettskjema. Dette har 90 
vist seg å være veldig effektivt, samtidig som at det sikrer personvernet i henhold til GDPR. Det 91 
anbefales å videreføre dette, om ikke en bedre løsning skulle dukke opp. 92 
Det ble innført flere mindre tiltak for å sørge for at smittevernet ble fulgt opp. Deriblant 93 
enhetsbegrensning for faddere på 4 enheter eller maks 1 i timen. Vi fikk ekstra edruvakter, 94 
skolen begynte å sende vektere til Pentagon og for å minke uønsket oppmerksomhet fra 95 
naboer ble det også innført størrelsesbegrensning på høyttalere.  96 
 97 
Samarbeid med NMBU 98 
Den siste saken jeg gjerne vil nevne er samarbeidet med NMBU. Det har vært behov for mye 99 
støtte fra skolen, blant annet for å fordele ansvaret for Fadderuka. Her har skolen gjort en god 100 
jobb, og har vært støttende i dialoger med media og naboer. Det har allikevel ført til en del 101 
usikkerhet at dette ikke har vært formalisert på noen måte. Denne usikkerheten har igjen vært 102 
en relativt stor belastning, til tross for det gode samarbeidet. 103 
 104 
Alt i alt har fadderuka vært en suksess, med mange erfaringer vi kan ta med oss videre.  105 
 106 

2043  Vedtakssaker 107 

2043.1 Revisjon Vedtekter for Studenttinget ved NMBU 108 

  Saksforbereder: Arbeidsutvalget 109 
 110 
Vedlegg 1: Gjeldende Vedtekter for Studenttinget  111 
Vedlegg 2: Forslag til nye vedtekter for Studenttinget 112 
Vedlegg 3: Studentrådsmodell 113 
Vedlegg 4: Demokratimodell 114 
Vedlegg 5: Forklaring av demokratimodell 115 
 116 
Hensikt: 117 
Vedta revisjon av vedtektene for Studenttinget ved NMBU 118 
 119 
Bakgrunn: 120 
Grunnet ny sammensetning av arbeidsutvalget foreslår AU å fjerne den gamle 121 
sammensetningen fra vedtektenes § 4-2 Sammensetning, samt § 5-3 Medlemmer til 122 
Arbeidsutvalget som forklarer hvordan tidligere medlemmer i deltidsstillinger ble valgt. 123 
 124 
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I denne sammenheng foreslås å implementere studentrådsmodellen og demokratimodellen inn 125 
i vedtektene fremfor å henvise til separate vedtak, slik som er gjort tidligere. 126 
Studentrådsmodellen, vedlegg 3, inkluderes i § 2-2 Fakultetsnivå. Demokratimodellen, vedlegg 127 
4, inkluderes i § 3-2 Sammensetning. 128 
 129 
I § 3-11 Plassfratredelse endres setningen til at studenttingsrepresentanter ikke fratrer sin 130 
plass i Studenttinget før representanten tiltrer sitt verv. Paragrafen vil heller ikke lenger 131 
omfatte Styret i SiÅs, da det er lite saker i konflikt med SiÅs. Ved slike saker vil § 6-1 Habilitet 132 
gjelde for eventuelle studenttingsrepresentanter som også sitter i SiÅs-styret. 133 
 134 
I § 7-4 Mistillit mot representanter valgt ved elektronisk urnevalg rettes det at henvises til § 5-2 c 135 
og ikke § 5-2 b i vedtektene. 136 
 137 
Strykningsforslag er markert med gjennomstrek i vedlegg 2, på denne måten: 138 
strykningsforslag.   139 
Ny tekst er markert med grønn highlight i vedlegg 2, på denne måten: 140 
Øk studiestøtta til femti tusen i måneden.  141 
 142 
Endringsforslag til vedtektene skal jf. § 11-1 være Studenttingets Arbeidsutvalg i hende senest 14 143 
dager før møtet der vedtektsendringene skal behandles, og skal gjøres kjent for alle studenter ved 144 
oppslag senest 7 dager før møtet finner sted. 145 
 146 

2043.1 Revisjon av Ramme for arbeidsår for Studenttinget 147 

   Saksforbereder: Arbeidsutvalget 148 
 149 
Vedlegg 6: Gjeldende Ramme for arbeidsår 150 
Vedlegg 7: Forslag til ny Ramme for arbeidsår 151 
 152 

Hensikt: 153 
Vedta ny ramme for arbeidsår til Studentdemokratiet. 154 
 155 
Bakgrunn: 156 
I dag blir studentrepresentanter til universitetes studieutvalg valgt på studentting 5 i oktober 157 
med direkte tiltrednig. Dette medfører at det blir vanskelig for studenter som går sitt siste 158 
studieår til å stille. Flyttes valget til studentting 3 følger vervet skoleåret, på lik linje med 159 
lignende sentrale verv. 160 
 161 
Strykningsforslag er markert med gjennomstrek i vedlegg 8, på denne måten: 162 
strykningsforslag.   163 
Ny tekst er markert med grønn highlight i vedlegg 8, på denne måten: 164 
Rektor skal velges på Studentting 4.  165 
 166 

Forslag til vedtak: 167 

Ramme for arbeidsår vedtas som forelagt i vedlegg 8. 168 

 169 

 170 
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2043.2 Vedta miljøpolitisk dokument 171 

    Saksforbereder: Arbeidsutvalget 172 
 173 
Vedlegg 8:  Miljøpolitisk dokument 174 
 175 
Bakgrunn: 176 
I handlingsplanen for 2020 vedtatt av Studentting står det «3.8 Lage en plan og starte arbeidet 177 
for at Studentting skal få etablert politiske dokumenter eller plattformer innen områder det er 178 
behov for politikk på». 179 
 180 
Politiske dokumenter skal behandles på to studentting. Miljøpolitisk dokument ble diskutert på 181 
Studentting 2 og forslag til vedtak ble forskjøvet fra Studentting 3 til Studentting 4 på grunn av 182 
digitalt studentting.  183 
 184 
Dokumentet gjelder i 5 år, så innholdet skal være tidløst nok til å stå seg framover i tid. Det er 185 
et ønske at dokumentet skal kunne være speilende for hele studentmassen uavhengig av 186 
studieprogram.  187 
 188 
Den 17.februar 2020, ble det nedsatt en Bærekraftskomite av Arbeidsutvalget, som har vært 189 
ledende i utformelsen av dette forslaget. Bærekraftskomitéen er et rådgivende organ, hvis hensikt 190 
er å komme med forslag og innspill til AU, som innstiller på helhetlig forslag til ST4.  191 
 192 
Forslag til vedtak: 193 
Studentting vedtar Miljøpolitisk dokument for Studenttinget ved NMBU som presentert i 194 
vedlegg 8.  195 
 196 
 197 

2044  Diskusjonssaker 198 

2044.1  Læringsmiljødokument 199 

Saksforbereder: Arbeidsutvalget 200 

Hensikt  201 
Diskutere hva Studentting ønsker å ha med i det politiske dokumentet om læringsmiljø. Det 202 
er ønsket innspill til det endelige læringsmiljødokumentet som skal vedtas på ST5.  203 
  204 
Bakgrunn  205 
I handlingsplanen vedtatt av Studentting står det «3.8 Lage en plan og starte arbeidet for 206 
at Studentting skal få etablert politiske dokumenter eller plattformer innen områder det 207 
er behov for politikk på.». Vi skal derfor innføre politiske dokumenter, og læringsmiljødokume208 
ntet er et eksempel på det. Politiske dokumenter skal behandles av to studentting. 209 
Vi diskuterer derfor innholdet i læringsmiljødokumentet på dette møtet, også vil en endelig inn210 
stilling på læringsmiljødokumentet komme fra Arbeidsutvalget på Studentting 5. Dokumentet g211 
jelder i 5 år, så innholdet skal være tidløst nok til å stå seg framover i tid.  212 
Studentrepresentantene i Læringsmiljøutvalget har sammen med Arbeidsutvalget vært med i u213 
tformelsen av momentene til diskusjon. Studentrepresentantene i Læringsmiljøutvalget vil ogs214 
å komme med forslag og innspill til dette dokument til AU, som skal innstille på et helhetelig fo215 
rslag til ST5.   216 
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  217 
  218 
Momenter til diskusjon:  219 

• Hvilke faktorer trenger en student for å lære godt?  220 
• Hva skal til for at undervisningsrom og lesesalsplasser skal bli bedre?  221 
• Hvilke faktorer er viktig for at digital undervisning skal bli bedre?  222 
• Hva kan forbedres i studenthverdagen generelt?  223 
• Hvilke større læringsmiljøtiltak bør NMBU satse på?  224 
• Hva skal til for at studenter føler seg ivaretatt av universitetet og av medstudenter?   225 
• Hva bør det politiske dokumentet fokusere på når det kommer til universell utforming?  226 
 227 
 228 

2045  Valg og oppnevninger 229 

2045.1 Valg av leder for kontrollkomiteen 230 

Saksforberederg: Arbeidsutvalget 231 
 232 
Hensikt:  233 
Velgeleder for kontrollkomiteen. Medlemmene sitter i ett år og vervet har tiltreding etter 234 
studentting 4.  235 
 236 
Bakgrunn:  237 
Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd 238 
av vedtekter, retningslinjer og forretningsorden. Dersom det er grunnlag til å tro at det 239 
foreligger brudd på vedtekter eller retningslinjer kan Kontrollkomiteen både på forespørsel og 240 
på eget initiativ undersøke saken. Kontrollkomiteen møter på studenttingsmøtene og er også 241 
med på planleggingsmøte og studentrådsmiddag i forkant. 242 
 243 
Kandidater: 244 
 245 

Vara: 246 

 247 

2045.2 Valg av medlemmer til kontrollkomiteen  248 

Saksforbereder: Arbeidsutvalget 249 
 250 
Hensikt:  251 
Velge to medlemmer til kontrollkomiteen. Medlemmene sitter i ett år og vervet har tiltreding 252 
etter studentting 4.  253 
 254 
Bakgrunn:  255 
Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd 256 
av vedtekter, retningslinjer og forretningsorden. Dersom det er grunnlag til å tro at det 257 
foreligger brudd på vedtekter eller retningslinjer kan Kontrollkomiteen både på forespørsel og 258 
på eget initiativ undersøke saken. Kontrollkomiteen møter på studenttingsmøtene og er også 259 
med på planleggingsmøte og studentrådsmiddag i forkant. 260 
 261 
Kandidater: 262 
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 263 

Vara: 264 

 265 

2045.3 Valg av representanter til komiteen for tildeling av velferdsmidler 266 

Saksforbereder: Valgnemnda 267 

Hensikt: 268 
Velge to representanter til komiteen for tildeling av velferdsmidler 269 

 270 
Bakgrunn: 271 
Komiteen for tildeling av velferdsmidler behandler alle søknadene om velferdsmidler fra 272 

lag/foreninger og kommer med en innstilling til Studentting. Komiteen har ett møte per 273 

semester; ett på høsten for å fordele resterende velferdsmidler (8%), og ett lengre om våren 274 

for å dele ut ordinære velferdsmidler (92%).  275 

 276 

Komiteen består av totalt syv personer: Velferdsansvarlig, Internasjonalt ansvarlig, 277 

Økonomiansvarlig på Samfunnet, en studentrepresentant fra SiÅs-styret, en person som 278 

tidligere har sittet i komiteen og to representanter som blir valgt på Studentting. Vervet har 279 

umiddelbar tiltredelse og varer ett år. 280 

 281 
Kandidater:  282 
 283 
 284 
 285 

2045.4 Valg til Forskningsetisk utvalg 286 

Saksforbereder: Valgnemnda 287 

Hensikt:  288 
Det skal velges to faste representanter og to vara til forskningsetisk utvalg. Vervet varer i 1 år, 289 
og tiltres umiddelbart.  290 

Bakgrunn:  291 
Forskningsetisk utvalg skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til 292 
forskning, undervisning og administrasjon, og skal være en pådriver i å fremme etisk 293 
bevissthet hos alle ansatte ved NMBU. 294 

Forskningsetisk utvalg kan få seg tillagt oppgaver som å godkjenne forskningsprosjekter og 295 
skal bidra til å sikre at forskningsetikk blir systematisk innlemmet i forsker- og 296 
kandidatutdanningen ved NMBU. 297 

Utvalget kan behandle saker på initiativ fra studenter og ansatte. Vervet er honorert. 298 

Kandidater:  299 

 300 
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Vara: 301 

 302 
 303 
 304 

2046   Eventuelt 305 

 306 
 307 

2047  Møteevaluering 308 

 309 
 310 
  311 
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2048  Vedlegg 312 

2048.1 Vedlegg 1 Gjeldende vedtekter 313 

Vedtekter for Studentdemokratiet ved  314 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  315 
 316 
Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert på Studentting 1, 10.02.2020.  317 
 318 
Kapitteloversikt:  319 
1. Formål og virkeområde  320 
2. Oppbygging av Studentdemokratiet ved NMBU  321 
3. Studenttinget  322 
4. Studenttingets Arbeidsutvalg  323 
5. Valg og oppnevninger  324 
6. Habilitet  325 
7. Mistillit  326 
8. Dokumenter 327 
9. Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU  328 
10. Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon  329 
11. Endring av vedtektene  330 
12. Begrepsdefinisjoner  331 
 332 
Kapittel 1: Formål og virkeområde  333 
 334 
§ 1-1 Formål  335 
Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser og fremme 336 
studentenes synspunkter.  337 
 338 
§ 1-2 Virkeområde  339 
Disse vedtekter gjelder for alle organ i Studentdemokratiet ved NMBU og er underlagt nasjonale 340 
lover og forskrifter. Instrukser vedtatt etter kapittel 8 kan ikke stride mot disse vedtekter.  341 
 342 
 343 
Kapittel 2: Oppbygging av Studentdemokratiet ved NMBU  344 
 345 
§ 2-1 Sentralt nivå  346 
Det øverste demokratiske organet i Studentdemokratiet ved NMBU er Studenttinget. Den daglige 347 
driften av Studenttinget utføres av Studenttingets Arbeidsutvalg.  348 
 349 
§ 2-2 Fakultetsnivå  350 
Studentdemokratiet på fakultetsnivå består av Studentråd. Studentrådet er satt sammen av de 351 
styrer og utvalg som kommer frem av modellen til studentrådet vedtatt av Studentting på 352 
Studentting 6 den 14.11.2016.  353 
Fakultetetsallmøte er det øverste studentpolitiske organet på fakultetsnivå.  354 
Mellom fakultetsallmøte står studentrådet for daglig drift og representasjon av fakultets 355 
studentdemokrati.  356 
Studentrådet på Campus Adamstuen er delegert myndighet til kommunikasjon og representasjon 357 
ovenfor Velferdstinget i Oslo og Akershus.  358 
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Kapittel 3: Studenttinget  359 
 360 
§ 3-1 Myndighet og oppgaver  361 
Studenttinget representerer studentene ved NMBU, og vedtak i Studenttinget gjøres på vegne av 362 
alle studenter. Studenttinget har plikt til å informere om vedtakene som blir gjort. Ved lukking av 363 
møte følges bestemmelsene i §3-6.  364 
 365 
§ 3-2 Sammensetning  366 
Fakultetene ved NMBU er valgkretser til Studenttinget. Studenttinget består av 25 representanter. 367 
Disse representantene fordeles i henhold til demokratimodellen vedtatt på Studentting 6 i 2016.  368 
Divisormetoden for mandatfordelingen er gitt etter denne formelen:  369 
V  370 
2s+1  371 
 372 
V= Antall studenter ved fakultet  373 
S= Antall studenttingsrepresentanter fakultet har blitt tildelt.  374 
 375 
Oppdaterte studenttall innhentes fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) hver høst. 376 
Gjennomsnittet av studenttallet for vårsemesteret og høstsemesteret utgjør grunnlaget for neste 377 
års representantfordeling i Studenttinget. Beregningsgrunnlaget fremlegges til orientering før 378 
høstens fakultetsallmøter.  379 
 380 
§ 3-3 Konstituering  381 
Studenttingsrepresentanter velges for et år om gangen. Det skal legges opp til at konstituerende 382 
møte skal avholdes i perioden mellom høstens fakultetsallmøter og nyttår. 383 
 384 
§ 3-4 Møter og innkalling  385 
Studenttinget skal avholde minst 3 møter i semesteret. Arbeidsutvalget er ansvarlige for å kalle inn 386 
til Studentting. Innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møte. 387 
Elektroniske vedtak er unntatt denne bestemmelsen jf §3-10.  388 
Bestemmelsen om at innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter i første ledd 389 
innebærer at disse skal oversettes til engelsk. Dersom det oppstår tvil om tolkningen legges den 390 
norske versjonen til grunn. Nærmere bestemmelser er gitt i instruks for Studentting.  391 
Alle semesterregistrerte studenter har rett til å melde inn saker til Studenttinget. Dette gjøres 392 
senest 14 dager før møtet der en ønsker at saken skal behandles. Denne bestemmelsen gjelder ikke 393 
for saker som behandles under "Eventuelt". Dette er nærmere beskrevet i instruks for Studentting. 394 
Ekstraordinært Studentting avholdes hvis minst 2 medlemmer av Arbeidsutvalget og leder av 395 
kontrollkomiteen, minst 13 representanter i Studenttinget eller minst 25 studenter krever det. 396 
Ekstraordinært Studentting skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møtet finner sted, 397 
og det skal kun behandle saken(e) som ligger til grunn for innkallingen.  398 
 399 
§ 3-5 Representasjon på Studenttinget Følgende personer har møteplikt på Studentting, og 400 
plikter å melde eventuelt frafall skriftlig i forkant av møtet:  401 
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- Studenttingets representanter - Studenttingets Arbeidsutvalg - Studenttingets 402 
organisasjonssekretær - Studenttingets ordstyrere Fra følgende organer skal minimum en 403 
representant delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - 404 
Studentrepresentantene i SiÅs-styret - International Student Union (ISU) - Kontrollkommiteen  405 
Samtlige studenter ved NMBU har møterett på Studentting.  406 
 407 
§ 3-6 Lukking av møte  408 
Studenttingets møter er åpne. Studenttinget kan vedta å lukke et møte med kvalifisert flertall. Ved 409 
lukking av møte skal kun AU, studenttingsrepresentanter, ordstyrere, referent og kontrollkomiteen 410 
være tilstede i salen. Det føres eget referat som tilbakeholdes offentligheten.  411 
 412 
§ 3-7 Vedtaksdyktighet  413 
Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede.  414 
 415 
§ 3-8 Stemmerett og stemming Studenttingets representanter har stemmerett. Hvis en fast 416 
representant melder forfall, har vedkommendes valgte vararepresentant stemmerett ved oppmøte. 417 
Vedtak i Studenttinget avgjøres normalt ved alminnelig flertall. Vedtak gjøres normalt ved 418 
håndsopprekning, med mindre minst én representant krever skriftlig avstemning. Ved 419 
stemmelikhet i Studenttinget foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet etter ny 420 
avstemning avgjøres vedtaket etter sakens innstilling.  421 
 422 
§3-9 Tale og forslagsrett Alle har talerett på møter i Studenttinget. Alle studenter ved NMBU har 423 
forslagsrett på møter i Studenttinget.  424 
 425 
§ 3-10 Elektronisk vedtak  426 
Elektronisk vedtak kan benyttes for å fatte vedtak i enkeltsaker. Elektronisk vedtak fattes i henhold 427 
til instruks for elektronisk vedtak. Frist for å avgi stemme ved elektronisk vedtak er syv dager.  428 
Elektronisk vedtak kan ikke benyttes for å fatte vedtak som angår følgende:  429 
‐ Valg  430 
‐ Mistillitsspørsmål  431 
‐ Endring av Studenttingets styringsdokumenter og instrukser  432 
‐ Oppnevnelse av studentrepresentanter til midlertidige råd og utvalg  433 
‐ Øvrige saker som er av betydelig karakter  434 
Faste Studenttingsrepresentanter har stemmerett ved elektronisk vedtak.  435 
Elektronisk vedtak kan ikke fattes dersom én eller flere Studenttingetsrepresentanter ytrer ønske 436 
om at saken skal behandles på ordinært Studentting innen fristen. Ønske om utsettelse skal 437 
begrunnes.  438 
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§ 3-11 Plassfratredelse  439 
Studenttingsrepresentanter fratrer automatisk sin plass i Studenttinget når de blir valgt til 440 
følgende organer:  441 
- Studenttingets arbeidsutvalg  442 
- Universitetsstyret  443 
- Styret i SiÅs  444 
- Arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon  445 
- Kontrollkomiteen  446 
Ved plassfratredelse rykker vedkommendes vararepresentant automatisk opp som fast 447 
representant.  448 
Ved plassfratredelse skal det gjennomføres suppleringsvalg i henhold til § 5-5.  449 
 450 
§3-12 Midlertidig plassfratredelse  451 
Ved inhabilitet benyttes midlertidig plassfratredelse. Midlertidig fratredelse innebærer at 452 
representanten trer ut av sin rolle i saken(e) det gjelder. Ved midlertidig plassfratredelse trer vara 453 
inn jf § 6-1.  454 
 455 
 456 
Kapittel 4: Studenttingets Arbeidsutvalg  457 
 458 
§ 4-1 Myndighet og oppgaver  459 
Arbeidsutvalget (AU) utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 460 
møtene. AU kan gjøre vedtak i hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 461 
Studenttinget og oppnevninger til ikke vedtaksdyktige komiteer. AU innstiller i alle saker som 462 
behandles av Studenttinget, med unntak av valgsaker.  463 
 464 
§ 4-2 Sammensetning  465 
Arbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer frem til 30.06.20:  466 
-Leder  467 
- Nestleder  468 
- Velferdsansvarlig  469 
- Internasjonalt ansvarlig  470 
- Markedsføringsansvarlig  471 
- Miljø- og forskningsansvarlig 472 
 473 
Arbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer fra 01.07.20: 474 

- Leder 475 
- AU medlem 476 
- AU medlem 477 

Arbeidsutvalget internkonstituerer ansvarsområdene mellom seg. 478 
 479 
Funksjonstid og valgperiode reguleres av disse vedtekters § 5-1.  480 
 481 
§ 4-3 Vedtaksdyktighet og stemmelikhet  482 
Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst 2/3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i 483 
Arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme.  484 
 485 
 486 
Kapittel 5: Valg og oppnevninger  487 
 488 
§ 5-1 Valgbarhet til Studentdemokratiet  489 
Hovedregelen er at alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan stille til valg i 490 
Studentdemokratiet. Dette gjelder så fremt annet ikke er nærmere spesifisert.  491 
 492 
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§ 5-2 Elektronisk urnevalg 493 
a)Valg Studenttingets Arbeidsutvalg 494 
Studenttingets Arbeidsutvalg velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte 495 
studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden er 1 år, og varer 496 
fra 1.7. til 30.6.  497 
 498 
b) Valg til Universitetsstyret  499 
Det velges to studentrepresentanter, en av hvert kjønn, med personlig vara til i Universitetsstyret 500 
(US). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. 501 
Urnevalget finner hvert år sted i april/mai for kvinnelige representanter og november for mannlige 502 
representanter. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 01.07. til 30.06 for vårvalget, og 503 
0l.01-31.12 for høstvalget. 504 
 505 
c) Valg til Fakultetsstyret  506 
Studentrepresentantene i Fakultetsstyret velges ved elektronisk urnevalg, der alle 507 
semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. Funksjonstiden for de 508 
valgte er 1 år og varer fra 01.01-31.12 for mannlige representanter (velges i november) og 01.07-509 
30.06 for kvinnelige representanter (velges i april/mai). 510 
 511 
§ 5-3 Medlemmer til Arbeidsutvalget  512 
Medlemmer i Studenttingets Arbeidsutvalg, med unntak av leder og nestleder, velges av 513 
Studenttinget frem til 30.06.20. Valgene skjer på konstituerende møte. Funksjonstiden for de valgte 514 
er et halvt år, og varer fra 1.1. til 30.06. Valgene skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved 515 
absolutt flertall. Hvis ingen av kandidatene til et valg oppnår absolutt flertall, gjennomføres det ny 516 
valgrunde med de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde.  517 
 518 
§ 5-4 Øvrige valg og oppnevninger fattet i studenttinget  519 
Studenttinget velger studentrepresentanter til sentrale råd og utvalg ved NMBU, til egne komitéer, 520 
og til styret i samskipnaden. Alle personvalg skal foretas skriftlig. Dersom det ikke er flere 521 
kandidater enn antall plasser kan valget gjennomføres ved akklamasjon, med mindre minst èn 522 
representant krever skriftlig valg.  523 
Ved stemmelikhet mellom to kandidater avholdes det ny valgrunde. Ved fortsatt stemmelikhet 524 
avgjøres valget etter sakens innstilling. Dersom det ikke foreligger en innstilling avgjøres valget 525 
ved loddtrekning. De som er valgt etter denne paragrafen har referatplikt til Studenttinget.  526 
Studentrepresentanter fra fakulteter som ikke er tilknyttet Studentsamskipnaden i Ås (SiÅS) har 527 
ikke stemmerett ved valg av representanter til SiÅS-styret.  528 
 529 
§ 5-5 Suppleringsvalg  530 
Det skal normalt avholdes suppleringsvalg ved plassfratredelse. Suppleringsvalg foretas etter de 531 
samme valgregler som ordinære valg. Det kan avvikes fra denne bestemmelsen dersom det 532 
gjenstår kort tid av vervet, eller det av andre grunner synes lite hensiktsmessig.  533 
 534 
 535 
Kapittel 6: Habilitet  536 
 537 
§ 6-1 Habilitet  538 
At en person er “inhabil“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke 539 
tilliten til personens dømmekraft. Dette kan forekomme dersom vedkommende er part i saken eller 540 
har sterke personlige fordeler av utfallet, eller er i nær familie med ovennevnte. Det fremgår av god 541 
forvaltningsskikk at praksis rundt spørsmål om inhabilitet skal tolkes strengt. Det innebærer at det 542 
skal mye til for å erklære en representant inhabil. Den som får inhabilitet vedtatt mot seg fratrer 543 
midlertidig den gjeldende saken jf § 3-12. Spørsmål om habilitet avgjøres ved alminnelig flertall av 544 
gjeldende organ, uten at vedkommende deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om 545 
habilitet for flere medlemmer, kan ingen av de involverte delta i avgjørelsen av sin egen eller et 546 
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annet medlems habilitet, med mindre organet ikke lenger er vedtaksdyktige i spørsmålet. I 547 
sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.  548 
 549 
Kapittel 7: Mistillit  550 
 551 
§ 7-1 Mistillitsforslag  552 
Mistillitsforslag kan fremmes av studenttingsrepresentant eller organ i studentdemokratiet, og skal 553 
fremmes skriftlig til Studenttingets organisasjonssekretær. Ved behandling av mistillitsforslag på 554 
Studentting, skal den det gjelder gis anledning til å presentere sin sak.  555 
 556 
§ 7-2 Adgang til å be om uttalelse fra kontrollkomiteen  557 
Dersom mistillitsforslag blir fremmet kan begge parter etterspørre en uttalelse fra 558 
kontrolkomiteen i rimelig tid før saken behandles.  559 
 560 
§ 7-3 Mistillit mot representanter valgt av Studenttinget  561 
Studenttinget kan med kvalifisert flertall blant de tilstedeværende representanter vedta mistillit 562 
mot tillitsvalgte valgt etter §§ 5-3 og 5-4. Dersom mistillit blir vedtatt innebærer dette umiddelbar 563 
fratredelse fra gjeldende verv. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som 564 
tillitsvalgt for Studenttinget.  565 
 566 
§ 7-4 Mistillit mot representanter valgt ved elektronisk urnevalg  567 
Ved mistillitsforslag mot representanter valgt ved urnevalg etter disse vedtekters §§ 5-2 a og b, 568 
behandles forslaget først av Studenttinget. Får forslaget kvalifisert flertall blant de tilstedeværende 569 
representanter, skal det behandles ved urnevalg der alle semesterregistrerte studenter har 570 
stemmerett. Vedtak av mistillit krever minst 50 % flertall blant de avlagte stemmene i urnevalget. 571 
Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget.  572 
 573 
Mistillit kan ikke fremmes mot studentrepresentanter i Universitetsstyret da dette strider mot Lov 574 
om universiteter og høyskoler § 9-8.  575 
 576 
 577 
Kapittel 8: Dokumenter 578 
 579 
§ 8-1 Dokumenter som vedtas av Studentting 580 
Følgende dokumenter skal vedtas av Studenttinget:  581 
- Vedtekter 582 
- Prinsipprogram 583 
- Politiske dokumenter 584 
- Resolusjoner 585 
- Økonomireglement 586 
- Handlingsplan 587 
- Budsjett 588 
- Datoplan 589 
- Instruks for kontrollkomiteen 590 
- Instruks for forretningsorden og dagsorden. 591 
- Instruks for valg av Arbeidsutvalget og øvrige valg.   592 
- Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget.   593 
 594 
§8-1-1 Vedtektene 595 
Vedtektene er overordnet øvrige styringsdokumenter. 596 
 597 
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§8-1-2 Prinsipprogram 598 
Prinsipprogrammet fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og overordnede politiske 599 
prioriteringer. Prinsipprogrammet er overordnet Studenttingets øvrige politikk. 600 
 601 
Prinsipprogrammet skal behandles hvert 3. år. Studentting kan alltid velge å åpne 602 
prinsipprogrammet for behandling. Prinsipprogrammet skal behandles over to studenttingsmøter 603 
med diskusjon sak første møte og vedtak på møte nummer to. 604 
 605 
§8-1-3 Politiske dokumenter 606 
Politiske dokumenter fastsetter hva Studenttinget mener om et bestemt tema. Dette skal ikke 607 
stride med prinsipprogrammet, utover det er politiske dokumenter overordnet Studenttingets 608 
øvrige politikk. Dokumentet er gyldig i 5 år. Politiske dokumenter skal behandles over to 609 
studenttingsmøter med diskusjon sak første møte og vedtak på møte nummer to. 610 
 611 
§ 8-2 Instruks for Studentrådene 612 
Studenttinget vedtar en standardisert instruks for samtlige Studentråd ved NMBU. Studentting 613 
vedtar oppbygging og sammensetning av Studentrådet. Studentrådet har mulighet til å utvide egen 614 
instruks, men ikke fjerne eller endre sammensetningen uten godkjenning av Studenttinget.  615 
 616 
§ 8-3 Andre instrukser  617 
Studenttinget kan vedta andre instrukser ved behov.  618 
 619 
 620 
Kapittel 9: Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU  621 
 622 
§ 9-1 Oppløsning  623 
Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU må vedtas med kvalifisert flertall blant de 624 
fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Vedtaket trer i kraft etter at det andre 625 
møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent minst 4 uker før første gangs behandling, 626 
og studenttingsmøtet som behandler vedtaket første gang skal holdes som et åpent møte der alle 627 
studenter ved NMBU kalles inn.  628 
 629 
§ 9-2 Fusjon med andre studentdemokratier  630 
Fusjon av Studentdemokratiet ved NMBU med andre studentdemokrati(er) må vedtas med 631 
kvalifisert flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Et forslag 632 
om fusjon må spesifisere tidspunktet for når et eventuelt vedtak trer i kraft.  633 
 634 
Kapittel 10: Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon  635 
 636 
§ 10-1 Medlemskap i Norsk Studentorganisasjon  637 
Studentdemokratiet ved NMBU er medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Eventuell 638 
utmelding følger NSO sine vedtekter.  639 
 640 
 641 
Kapittel 11: Endring av vedtektene  642 
 643 
§ 11-1 Innlevering av endringsforslag  644 
Forslag om endring av disse vedtekter skal være Studenttingets Arbeidsutvalg i hende senest 14 645 
dager før møtet der vedtektsendringene skal behandles, og skal gjøres kjent for alle studenter ved 646 
oppslag senest 7 dager før møtet finner sted.  647 
 648 
§ 11-2 Vedtak og ikrafttredelse  649 
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Endringer i disse vedtekter kan vedtas av Studenttinget med kvalifisert flertall. Endringene trer i 650 
kraft straks møtet der de behandles er hevet.  651 
Studenttinget kan med absolutt kvalifisert flertall vedta at endringene trer i kraft straks de er 652 
vedtatt. Studenttingets Arbeidsutvalg har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i disse 653 
vedtekter. Slike endringer skal legges fram til orientering på første møte i Studenttinget etter at de 654 
er utført.  655 
 656 
 657 
Kapittel 12: Begrepsdefinisjoner  658 
 659 
§ 12-1 Flertallsbestemmelser  660 
Simpelt flertall: Det forslaget som av tilstedeværende stemmeberettigede får flest stemmer. 661 
Alminnelig flertall: Mer enn 1/2 av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.  662 
Kvalifisert flertall: Krever at 2/3 eller flere av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.  663 
Absolutt flertall: Mer enn 1/2 av totalt antall stemmeberettigede stemmer for.  664 
Absolutt kvalifisert flertall: Krever at 2/3 eller flere av totalt antall stemmeberettigede stemmer 665 
for. 666 
 667 
  668 
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2048.2 Vedlegg 2 Forslag til nye vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU 669 

 670 

Forslag til nye Vedtekter for Studentdemokratiet ved  671 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  672 
 673 
Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert xx.xx.xxxx  674 
 675 
Kapitteloversikt:  676 
1. Formål og virkeområde  677 
2. Oppbygging av Studentdemokratiet ved NMBU  678 
3. Studenttinget  679 
4. Studenttingets Arbeidsutvalg  680 
5. Valg og oppnevninger  681 
6. Habilitet  682 
7. Mistillit  683 
8. Dokumenter 684 
9. Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU  685 
10. Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon  686 
11. Endring av vedtektene  687 
12. Begrepsdefinisjoner  688 
 689 
Kapittel 1: Formål og virkeområde  690 
 691 
§ 1-1 Formål  692 
Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser og fremme 693 
studentenes synspunkter.  694 
 695 
§ 1-2 Virkeområde  696 
Disse vedtekter gjelder for alle organ i Studentdemokratiet ved NMBU og er underlagt nasjonale 697 
lover og forskrifter. Instrukser vedtatt etter kapittel 8 kan ikke stride mot disse vedtekter.  698 
 699 
 700 
Kapittel 2: Oppbygging av Studentdemokratiet ved NMBU  701 
 702 
§ 2-1 Sentralt nivå  703 
Det øverste demokratiske organet i Studentdemokratiet ved NMBU er Studenttinget. Den daglige 704 
driften av Studenttinget utføres av Studenttingets Arbeidsutvalg.  705 
 706 
§ 2-2 Fakultetsnivå  707 
Studentdemokratiet på fakultetsnivå består av Studentråd. Studentrådet er satt sammen av: 708 
 709 

- Leder og nestleder av studentrådet 710 
- Klassetillitsvalgte  711 
- Fakultetets studentrepresentanter i følgende styrer og utvalg:  712 

o Studenttinget 713 
o Fakultetsstyret 714 
o Undervisningsutvalget / Studieutvalget 715 
o Programrådene 716 
o Forskningsutvalget 717 
o Innstillingsutvalget 718 
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o Tilsetningsutvalget 719 
 720 
de styrer og utvalg som kommer frem av modellen til studentrådet vedtatt av Studentting på 721 
Studentting 6 den 14.11.2016.  722 
Fakultetsallmøte er det øverste studentpolitiske organet på fakultetsnivå.  723 
Mellom fakultetsallmøter står studentrådet for daglig drift og representasjon av fakultets 724 
studentdemokrati.  725 
Studentrådet på Campus Adamstuen er delegert myndighet til kommunikasjon og representasjon 726 
ovenfor Velferdstinget i Oslo og Akershus.  727 
 728 
 729 
Kapittel 3: Studenttinget  730 
 731 
§ 3-1 Myndighet og oppgaver  732 
Studenttinget representerer studentene ved NMBU, og vedtak i Studenttinget gjøres på vegne av 733 
alle studenter. Studenttinget har plikt til å informere om vedtakene som blir gjort. Ved lukking av 734 
møte følges bestemmelsene i §3-6.  735 
 736 
§ 3-2 Sammensetning  737 
Fakultetene ved NMBU er valgkretser til Studenttinget. Studenttinget består av 25 representanter. 738 
Disse representantene fordeles i henhold til demokratimodellen vedtatt på Studentting 6 i 2016.  739 
 740 
Divisormetoden for mandatfordelingen er gitt etter denne formelen:  741 
V  742 
2s+1  743 
 744 
V= Antall studenter ved fakultet  745 
S= Antall studenttingsrepresentanter fakultet har blitt tildelt.  746 
 747 
Oppdaterte studenttall innhentes fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) hver høst. 748 
Gjennomsnittet av studenttallet for vårsemesteret og høstsemesteret utgjør grunnlaget for neste 749 
års representantfordeling i Studenttinget.  750 
 751 
Demokratimodellen fordeler en representant om gangen. Det største fakultetet etter utregningen får tildelt en 752 
studenttingsrepresentant. Første runde deles studentmassen med 2^(0+1). Får fakultetet en representant, deles 753 
studentmassen på 4 (aka: 2^(1+1)), deretter på 8 (aka: 2^(2+1)), 16 (aka: 2^(3+1)) osv. Dette foretas til alle 25 754 
studenttingsplassene er fordelt. 755 
 756 
Beregningsgrunnlaget fremlegges til orientering før høstens fakultetsallmøter.  757 
 758 
§ 3-3 Konstituering  759 
Studenttingsrepresentanter velges for et år om gangen. Det skal legges opp til at konstituerende 760 
møte skal avholdes i perioden mellom høstens fakultetsallmøter og nyttår. 761 
 762 
§ 3-4 Møter og innkalling  763 
Studenttinget skal avholde minst 3 møter i semesteret. Arbeidsutvalget er ansvarlige for å kalle inn 764 
til Studentting. Innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møte. 765 
Elektroniske vedtak er unntatt denne bestemmelsen jf §3-10.  766 
 767 
Bestemmelsen om at innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter i første ledd 768 
innebærer at disse skal oversettes til engelsk. Dersom det oppstår tvil om tolkningen legges den 769 
norske versjonen til grunn. Nærmere bestemmelser er gitt i instruks for Studentting.  770 
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Alle semesterregistrerte studenter har rett til å melde inn saker til Studenttinget. Dette gjøres 771 
senest 14 dager før møtet der en ønsker at saken skal behandles. Denne bestemmelsen gjelder ikke 772 
for saker som behandles under "Eventuelt". Dette er nærmere beskrevet i instruks for Studentting.  773 
 774 
Ekstraordinært Studentting avholdes hvis minst 2 medlemmer av Arbeidsutvalget og leder av 775 
kontrollkomiteen, minst 13 representanter i Studenttinget eller minst 25 studenter krever det. 776 
Ekstraordinært Studentting skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møtet finner sted, 777 
og det skal kun behandle saken(e) som ligger til grunn for innkallingen.  778 
 779 
§ 3-5 Representasjon på Studenttinget  780 
Følgende personer har møteplikt på Studentting, og plikter å melde eventuelt frafall skriftlig i 781 
forkant av møtet:  782 

- Studenttingets representanter  783 
- Studenttingets Arbeidsutvalg  784 
- Studenttingets organisasjonssekretær  785 
- Studenttingets ordstyrere  786 

 787 
Fra følgende organer skal minimum én representant delta på Studentting:  788 

- Studentrepresentantene i Universitetsstyret  789 
- Studentrepresentantene i SiÅs-styret  790 
- International Student Union (ISU)  791 
- Kontrollkomiteen  792 

 793 
Samtlige studenter ved NMBU har møterett på Studentting.  794 
 795 
§ 3-6 Lukking av møte  796 
Studenttingets møter er åpne. Studenttinget kan vedta å lukke et møte med kvalifisert flertall. Ved 797 
lukking av møte skal kun AU, studenttingsrepresentanter, ordstyrere, referent og kontrollkomiteen 798 
være tilstede i salen. Det føres eget referat som tilbakeholdes offentligheten.  799 
 800 
§ 3-7 Vedtaksdyktighet  801 
Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede.  802 
 803 
§ 3-8 Stemmerett og stemming  804 
Studenttingets representanter har stemmerett. Hvis en fast representant melder forfall, har 805 
vedkommendes valgte vararepresentant stemmerett ved oppmøte. Vedtak i Studenttinget avgjøres 806 
normalt ved alminnelig flertall. Vedtak gjøres normalt ved håndsopprekning, med mindre minst én 807 
representant krever skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet i Studenttinget foretas ny avstemning. 808 
Ved fortsatt stemmelikhet etter ny avstemning avgjøres vedtaket etter sakens innstilling.  809 
 810 
§3-9 Tale og forslagsrett  811 
Alle har talerett på møter i Studenttinget. Alle studenter ved NMBU har forslagsrett på møter i 812 
Studenttinget.  813 
 814 
§ 3-10 Elektronisk vedtak  815 
Elektronisk vedtak kan benyttes for å fatte vedtak i enkeltsaker. Elektronisk vedtak fattes i henhold 816 
til instruks for elektronisk vedtak. Frist for å avgi stemme ved elektronisk vedtak er syv dager.  817 
Elektronisk vedtak kan ikke benyttes for å fatte vedtak som angår følgende:  818 
‐ Valg  819 
‐ Mistillitsspørsmål  820 
‐ Endring av Studenttingets styringsdokumenter og instrukser  821 
‐ Oppnevnelse av studentrepresentanter til midlertidige råd og utvalg  822 
‐ Øvrige saker som er av betydelig karakter  823 
Faste Studenttingsrepresentanter har stemmerett ved elektronisk vedtak.  824 
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Elektronisk vedtak kan ikke fattes dersom én eller flere Studenttingsrepresentanter ytrer ønske om 825 
at saken skal behandles på ordinært Studentting innen fristen. Ønske om utsettelse skal begrunnes. 826 
 827 
§ 3-11 Plassfratredelse  828 
Studenttingsrepresentanter fratrer automatisk sin plass i Studenttinget når de blir valgt til vervet 829 
de blir valgt til trer i kraft, i følgende organer:  830 
- Studenttingets arbeidsutvalg  831 
- Universitetsstyret  832 
- Styret i SiÅs  833 
- Arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon  834 
- Kontrollkomiteen  835 
Ved plassfratredelse rykker vedkommendes vararepresentant automatisk opp som fast 836 
representant.  837 
Ved plassfratredelse skal det gjennomføres suppleringsvalg i henhold til § 5-5.  838 
 839 
§3-12 Midlertidig plassfratredelse  840 
Ved inhabilitet benyttes midlertidig plassfratredelse. Midlertidig fratredelse innebærer at 841 
representanten trer ut av sin rolle i saken(e) det gjelder. Ved midlertidig plassfratredelse trer vara 842 
inn jf § 6-1.  843 
 844 
 845 
 846 
Kapittel 4: Studenttingets Arbeidsutvalg  847 
 848 
§ 4-1 Myndighet og oppgaver  849 
Arbeidsutvalget (AU) utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 850 
møtene. AU kan gjøre vedtak i hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 851 
Studenttinget og oppnevninger til ikke vedtaksdyktige komiteer. AU innstiller i alle saker som 852 
behandles av Studenttinget, med unntak av valgsaker.  853 
 854 
§ 4-2 Sammensetning  855 
Arbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer frem til 30.06.20:  856 
-Leder  857 
- Nestleder  858 
- Velferdsansvarlig  859 
- Internasjonalt ansvarlig  860 
- Markedsføringsansvarlig  861 
- Miljø- og forskningsansvarlig 862 
 863 
Arbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer fra 01.07.20: 864 

- Leder 865 
- AU-medlem 866 
- AU-medlem 867 
 868 

Arbeidsutvalget internkonstituerer ansvarsområdene mellom seg. 869 
 870 
Funksjonstid og valgperiode reguleres av disse vedtekters § 5-1.  871 
 872 
§ 4-3 Vedtaksdyktighet og stemmelikhet  873 
Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst 2/3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i 874 
Arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme.  875 
 876 
 877 
Kapittel 5: Valg og oppnevninger  878 
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 879 
§ 5-1 Valgbarhet til Studentdemokratiet  880 
Hovedregelen er at alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan stille til valg i 881 
Studentdemokratiet. Dette gjelder så fremt annet ikke er nærmere spesifisert.  882 
 883 
§ 5-2 Elektronisk urnevalg 884 
a) Valg av Studenttingets Arbeidsutvalg 885 
Studenttingets Arbeidsutvalg velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte 886 
studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden er 1 år, og varer 887 
fra 1.7. til 30.6.  888 
 889 
b) Valg til Universitetsstyret  890 
Det velges to studentrepresentanter, en av hvert kjønn, med personlig vara til i Universitetsstyret 891 
(US). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. 892 
Urnevalget finner hvert år sted i april/mai for kvinnelige representanter og november for mannlige 893 
representanter. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 01.07. til 30.06 for vårvalget, og 894 
0l.01-31.12 for høstvalget. 895 
 896 
c) Valg til Fakultetsstyret  897 
Studentrepresentantene i Fakultetsstyret velges ved elektronisk urnevalg, der alle 898 
semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. Funksjonstiden for de 899 
valgte er 1 år og varer fra 01.01-31.12 for mannlige representanter (velges i november) og 01.07-900 
30.06 for kvinnelige representanter (velges i april/mai). 901 
 902 
§ 5-3 Medlemmer til Arbeidsutvalget  903 
Medlemmer i Studenttingets Arbeidsutvalg, med unntak av leder og nestleder, velges av 904 
Studenttinget frem til 30.06.20. Valgene skjer på konstituerende møte. Funksjonstiden for de valgte 905 
er et halvt år, og varer fra 1.1. til 30.06. Valgene skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved 906 
absolutt flertall. Hvis ingen av kandidatene til et valg oppnår absolutt flertall, gjennomføres det ny 907 
valgrunde med de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde.  908 
 909 
§ 5-4 Øvrige valg og oppnevninger fattet i studenttinget  910 
Studenttinget velger studentrepresentanter til sentrale råd og utvalg ved NMBU, til egne komitéer, 911 
og til styret i samskipnaden. Alle personvalg skal foretas skriftlig. Dersom det ikke er flere 912 
kandidater enn antall plasser kan valget gjennomføres ved akklamasjon, med mindre minst èn 913 
representant krever skriftlig valg.  914 
Ved stemmelikhet mellom to kandidater avholdes det ny valgrunde. Ved fortsatt stemmelikhet 915 
avgjøres valget etter sakens innstilling. Dersom det ikke foreligger en innstilling avgjøres valget 916 
ved loddtrekning. De som er valgt etter denne paragrafen har referatplikt til Studenttinget.  917 
Studentrepresentanter fra fakulteter som ikke er tilknyttet Studentsamskipnaden i Ås (SiÅS) har 918 
ikke stemmerett ved valg av representanter til SiÅS-styret.  919 
 920 
§ 5-5 Suppleringsvalg  921 
Det skal normalt avholdes suppleringsvalg ved plassfratredelse. Suppleringsvalg foretas etter de 922 
samme valgregler som ordinære valg. Det kan avvikes fra denne bestemmelsen dersom det 923 
gjenstår kort tid av vervet, eller det av andre grunner synes lite hensiktsmessig.  924 
 925 
 926 
Kapittel 6: Habilitet  927 
 928 
§ 6-1 Habilitet  929 
At en person er “inhabil“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke 930 
tilliten til personens dømmekraft. Dette kan forekomme dersom vedkommende er part i saken eller 931 
har sterke personlige fordeler av utfallet, eller er i nær familie med ovennevnte. Det fremgår av god 932 
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forvaltningsskikk at praksis rundt spørsmål om inhabilitet skal tolkes strengt. Det innebærer at det 933 
skal mye til for å erklære en representant inhabil. Den som får inhabilitet vedtatt mot seg fratrer 934 
midlertidig den gjeldende saken jf § 3-12. Spørsmål om habilitet avgjøres ved alminnelig flertall av 935 
gjeldende organ, uten at vedkommende deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om 936 
habilitet for flere medlemmer, kan ingen av de involverte delta i avgjørelsen av sin egen eller et 937 
annet medlems habilitet, med mindre organet ikke lenger er vedtaksdyktige i spørsmålet. I 938 
sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.  939 
 940 
 941 
Kapittel 7: Mistillit  942 
 943 
§ 7-1 Mistillitsforslag  944 
Mistillitsforslag kan fremmes av studenttingsrepresentant eller organ i studentdemokratiet, og skal 945 
fremmes skriftlig til Studenttingets organisasjonssekretær. Ved behandling av mistillitsforslag på 946 
Studentting, skal den det gjelder gis anledning til å presentere sin sak.  947 
 948 
§ 7-2 Adgang til å be om uttalelse fra kontrollkomiteen  949 
Dersom mistillitsforslag blir fremmet kan begge parter etterspørre en uttalelse fra 950 
kontrolkomiteen i rimelig tid før saken behandles.  951 
 952 
§ 7-3 Mistillit mot representanter valgt av Studenttinget  953 
Studenttinget kan med kvalifisert flertall blant de tilstedeværende representanter vedta mistillit 954 
mot tillitsvalgte valgt etter §§ 5-3 og 5-4. Dersom mistillit blir vedtatt innebærer dette umiddelbar 955 
fratredelse fra gjeldende verv. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som 956 
tillitsvalgt for Studenttinget.  957 
 958 
§ 7-4 Mistillit mot representanter valgt ved elektronisk urnevalg  959 
Ved mistillitsforslag mot representanter valgt ved urnevalg etter disse vedtekters §§ 5-2 a og b c, 960 
behandles forslaget først av Studenttinget. Får forslaget kvalifisert flertall blant de tilstedeværende 961 
representanter, skal det behandles ved urnevalg der alle semesterregistrerte studenter har 962 
stemmerett. Vedtak av mistillit krever minst 50 % flertall blant de avlagte stemmene i urnevalget. 963 
Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget.  964 
 965 
Mistillit kan ikke fremmes mot studentrepresentanter i Universitetsstyret da dette strider mot Lov 966 
om universiteter og høyskoler § 9-8.  967 
 968 
 969 
 970 
Kapittel 8: Dokumenter 971 
 972 
§ 8-1 Dokumenter som vedtas av Studentting 973 
Følgende dokumenter skal vedtas av Studenttinget:  974 
- Vedtekter 975 
- Prinsipprogram 976 
- Politiske dokumenter 977 
- Resolusjoner 978 
- Økonomireglement 979 
- Handlingsplan 980 
- Budsjett 981 
- Datoplan 982 
- Instruks for kontrollkomiteen 983 
- Instruks for forretningsorden og dagsorden. 984 
- Instruks for valg av Arbeidsutvalget og øvrige valg.   985 
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- Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget.   986 
 987 
§8-1-1 Vedtektene 988 
Vedtektene er overordnet øvrige styringsdokumenter. 989 
 990 
§8-1-2 Prinsipprogram 991 
Prinsipprogrammet fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og overordnede politiske 992 
prioriteringer. Prinsipprogrammet er overordnet Studenttingets øvrige politikk. 993 
 994 
Prinsipprogrammet skal behandles hvert 3. år. Studentting kan alltid velge å åpne 995 
prinsipprogrammet for behandling. Prinsipprogrammet skal behandles over to studenttingsmøter 996 
med diskusjonssak første møte og vedtak på møte nummer to. 997 
 998 
§8-1-3 Politiske dokumenter 999 
Politiske dokumenter fastsetter hva Studenttinget mener om et bestemt tema. Dette skal ikke 1000 
stride med prinsipprogrammet, utover det er politiske dokumenter overordnet Studenttingets 1001 
øvrige politikk. Dokumentet er gyldig i 5 år. Politiske dokumenter skal behandles over to 1002 
studenttingsmøter med diskusjonssak første møte og vedtak på møte nummer to. 1003 
 1004 
§ 8-2 Instruks for Studentrådene 1005 
Studenttinget vedtar en standardisert instruks for samtlige Studentråd ved NMBU. Studentting 1006 
vedtar oppbygging og sammensetning av Studentrådet. Studentrådet har mulighet til å utvide egen 1007 
instruks, men ikke fjerne eller endre sammensetningen uten godkjenning av Studenttinget.  1008 
 1009 
§ 8-3 Andre instrukser  1010 
Studenttinget kan vedta andre instrukser ved behov.  1011 
 1012 
 1013 
Kapittel 9: Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU  1014 
 1015 
§ 9-1 Oppløsning  1016 
Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU må vedtas med kvalifisert flertall blant de 1017 
fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Vedtaket trer i kraft etter at det andre 1018 
møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent minst 4 uker før første gangs behandling, 1019 
og studenttingsmøtet som behandler vedtaket første gang skal holdes som et åpent møte der alle 1020 
studenter ved NMBU kalles inn.  1021 
 1022 
§ 9-2 Fusjon med andre studentdemokratier  1023 
Fusjon av Studentdemokratiet ved NMBU med andre studentdemokrati(er) må vedtas med 1024 
kvalifisert flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Et forslag 1025 
om fusjon må spesifisere tidspunktet for når et eventuelt vedtak trer i kraft.  1026 
 1027 
 1028 
 1029 
Kapittel 10: Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon  1030 
 1031 
§ 10-1 Medlemskap i Norsk Studentorganisasjon  1032 
Studentdemokratiet ved NMBU er medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Eventuell 1033 
utmelding følger NSO sine vedtekter.  1034 
 1035 
 1036 
 1037 



 

27 
 

Kapittel 11: Endring av vedtektene  1038 
 1039 
§ 11-1 Innlevering av endringsforslag  1040 
Forslag om endring av disse vedtekter skal være Studenttingets Arbeidsutvalg i hende senest 14 1041 
dager før møtet der vedtektsendringene skal behandles, og skal gjøres kjent for alle studenter ved 1042 
oppslag senest 7 dager før møtet finner sted.  1043 
 1044 
§ 11-2 Vedtak og ikrafttredelse  1045 
Endringer i disse vedtekter kan vedtas av Studenttinget med kvalifisert flertall. Endringene trer i 1046 
kraft straks møtet der de behandles er hevet.  1047 
Studenttinget kan med absolutt kvalifisert flertall vedta at endringene trer i kraft straks de er 1048 
vedtatt. Studenttingets Arbeidsutvalg har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i disse 1049 
vedtekter. Slike endringer skal legges fram til orientering på første møte i Studenttinget etter at de 1050 
er utført.  1051 
 1052 
 1053 
 1054 
Kapittel 12: Begrepsdefinisjoner  1055 
 1056 
§ 12-1 Flertallsbestemmelser  1057 
Simpelt flertall: Det forslaget som av tilstedeværende stemmeberettigede får flest stemmer. 1058 
Alminnelig flertall: Mer enn 1/2 av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.  1059 
Kvalifisert flertall: Krever at 2/3 eller flere av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.  1060 
Absolutt flertall: Mer enn 1/2 av totalt antall stemmeberettigede stemmer for.  1061 
Absolutt kvalifisert flertall: Krever at 2/3 eller flere av totalt antall stemmeberettigede stemmer 1062 
for. 1063 
  1064 
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2048.3 Vedlegg 3 Studentrådsmodell 1065 

Studentrådsmodell, vedtatt på ST 6, 14.11.16 1066 
 1067 
 1068 

 1069 
  1070 
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2048.4 Vedlegg 4 Demokratimodellen 1071 

 1072 
  1073 
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2048.5 Vedlegg 5 Nærmere forklaring av demokratimodellen. 1074 

 1075 

Nærmere forklaring av demokratimodellen 1076 
 1077 
Fordelingsnøkkelen i demokratimodellen bygger på “D'Hondts metode”, men er tilpasset noe 1078 
for å passe bedre for studenttinget ved NMBU.  1079 
 1080 
Følgende formel ligger til grunn for fordelingen: 1081 
 1082 

 1083 
V = Antall studenter på fakultetet 1084 
S = Antall studenttingsrepresentanter fakultetet har fått tildelt. 1085 
 1086 
Demokratimodellen fordeler en representant om gangen. Det største fakultetet etter 1087 
utregningen får tildelt en studenttingsrepresentant. Første runde deles studentmassen med 1088 
2^(0+1). Får fakultet en representant, deles studentmassen på 4 (aka: 2^(1+1)), deretter på 1089 
8(aka: 2^(2+1)), 16(aka: 2^(3+1)) osv. Dette foretas til alle 25 studenttingsplassene er fordelt. 1090 
 1091 
Dette sørger for at antallet representanter på studentting vil holde seg proporsjonalt med 1092 
studentmassen ved de forskjellige fakultetene. Samtidig skal det mye til for at de små 1093 
fakultetene ikke får inn sine to første representanter.  1094 
 1095 
Eksempel uten spesifikt fokus på NMBU: 1096 
(5 fakulteter, totalt 2 480 studenter og de skal bare ha 16 studenttingsrepresentanter) 1097 

 Fak 1. Fak 2. Fak 3. Fak 4.   Fak 5. 

Studentmasse 1,240 480 300 260 200 

Sete 1 1,240 480 300 260 200 

Sete 2 620 480 300 260 200 

Sete 3 310 480 300 260 200 

Sete 4 310 240 300 260 200 

Sete 5 155 240 300 260 200 

Sete 6 155 240 150 260 200 

Sete 7 155 240 150 130 200 

Sete 8 155 120 150 130 200 

Sete 9 155 120 150 130 100 

Sete 10 77.5 120 150 130 100 

Sete 11 77.5 120 75 130 100 

Sete 12 77.5 120 75 65 100 
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Sete 13 77.5 60 75 65 100 

Sete 14 77.5 60 75 65 50 

Sete 15 38.75 60 75 65 50 

Sete 16 38.75 60 37.5 65 50 

 Fak 1. Fak 2. Fak 3. Fak 4.   Fak 5. 

Totalt antall plasser 5 3 3 3 2 
 

Som man kan se i eksempelet får man flere representanter jo større fakultetet er, men de små 1098 
fakultetene får også sine representanter. Selv om fak 1. har halvparten av studentene på 1099 
universitet, får de ikke mer enn 5 av totalt 16 representanter. Demokratimodellen sikrer 1100 
stemmer til mangfoldet, men samtidig sikrer den at de store fakultetene får mer å si. 1101 
 1102 
Demokratimodellen er justerbar, så selv om fakulteter slås sammen, fakulteter vokser eller 1103 
flere fakulteter blir opprettet, vil denne faste formelen justere seg selv. Dette gjør at 1104 
fordelingsnøkkelen i demokratimodellen kan vare inn i fremtiden. 1105 
 1106 
 1107 
  1108 
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2048.6 Vedlegg 6 Gjeldende ramme for arbeidsår til Studentdemokratiet 1109 

Ramme for arbeidsår til Studentdemokratiet 1110 

Vedtatt på Studentting 2, 09.03.2020 1111 

 1112 

VÅR – for valg som skjer på vårpartiet (1.januar – 30. juni) treer studentrepresentanten inn 1.juli 1113 

samme år, dersom noe annet ikke er spesifisert. Valgperioden er på 1 år, utenom SiÅs-styret.     1114 

 1115 

Månedsskifte januar/februar: Studenttingets avsparkskonferanse. Skal avholdes for alle i 1116 

Studentting (representanter, ordstyrere, valgnemnda, kontrollkomiteen) + ledere og 1117 

nestledere i Studentrådene.  1118 

 1119 

Februar:  1120 

• Oppstartsmøte med Studentrådene  1121 

• Seminar for studentrepresentanter i programrådene og fakultets Studieutvalg 1122 

 1123 

Studentting 1 1124 

Følgende kandidater til verv skal velges:  1125 

• Komite for semesterets beste underviser, 4 medlemmer. 1-årig verv med direkte 1126 

tiltreding.  1127 

 1128 

Studentting 2 1129 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1130 

• Tildeling av velferdsmidler 1131 

• Presentasjon av vervene som skal opp på elektronisk valg i april/mai (leder og to AU-1132 

medlemmer til Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), kvinnelige representanter til 1133 

Universitetsstyret, 1 fast + vara (US), samt kvinnelige representanter til hvert av 1134 
fakultetsstyrene, 1 fast + vara). 1135 

 1136 

Følgende kandidater til verv skal velges:  1137 

• Sentral Opptakskomite, 2 faste og 2 vara. 1138 

• Klagenemnda, 2 faste og 2 vara.  1139 

 1140 

Studentting 3  1141 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1142 

• Datoplan for Studentting året etter 1143 
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• Årsrapporter fra SiÅs- og US-representantene. Saken skal stå i sakspapirene, men selve 1144 

rapporten kan legges ut på elektronisk læringsplattform. 1145 

• Orientering om budsjettet fra januar det året.  1146 

• Presentasjon av kandidater til Studenttingets Arbeidsutvalg, samt kandidater til 1147 

Universitetsstyret og fakultetsstyrene.  1148 

 1149 

 1150 

Følgende kandidater til verv skal velges:  1151 

• Kontrollkomiteen, 2 ordinære medlemmer.  1152 

• Studentsamskipnaden (SiÅs), 2 faste (2-årig verv) og 2 vara (1-årig verv).  1153 

• Ekstern representant til SiÅs-styret. Velges annen hvert år (oddetallsår). 1154 

• Universitets Forskningsutvalg (UFU), 1 fast og 2 vara (prioriterte).  1155 

• Møteledelse, 1 fast + vara 1156 

• Læringsmiljøutvalget (LMU), 3 faste og 4 vara (prioriterte). 1157 

 1158 

April/Mai 1159 

Elektronisk urnevalg av leder og to AU-medlemmer til Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), samt 1160 

kvinnelige representanter til Universitetsstyret (1 fast og 1 vara) 1161 

 1162 

HØST - for valg som skjer på høstpartiet (1.august – 31. desember) treer studentrepresentanten 1163 

inn 1.januar året etter, dersom noe annet ikke er spesifisert. Valgperioden er på 1 år, utenom 1164 

SiÅs-styret.       1165 

 1166 

September: 1167 

• Oppstartsmøte med Studentrådene 1168 

• Seminar for studentrepresentanter i programrådene og fakultets Studieutvalg 1169 

 1170 
Studentting 4  1171 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1172 

• Studentting kommer med innspill på forslag for LMU-tiltak for året etter.  1173 

 1174 

Følgende kandidater til verv skal velges:  1175 

• Forskningsetisk utvalget, 2 fast og 2 vara. 1-årig verv med direkte tiltreding.  1176 

• Komite for tildeling av velferdsmidler, 2 medlemmer. 1-årig verv med direkte tiltreding.  1177 

 1178 

Studentting 5 1179 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1180 
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• Førstegangsbehandling av Studentdemokratiets sitt budsjett.  1181 

• Fordeling av velferdsmidler 1182 

• Orientering om verv som skal velges på konstituerende Studentting.  1183 

 1184 

Følgende kandidater til verv skal velges: 1185 

• Universitets Studieutvalg (USU), 2 faste og 3 vara med direkte tiltreding.  1186 

 1187 

 1188 

November: 1189 

Elektronisk urnevalg av mannlige representanter til fakultetsstyret for hvert fakultet (1 fast og 1190 

1 vara til hver), samt mannlige representanter til Universitetsstyret (1 fast og 1 vara) 1191 

 1192 

Studentting 6  1193 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1194 

• Handlingsplan vedtas for neste kalenderår 1195 

• Langtidsstrategi for de neste 3 årene. Langtiddstrategien behandles hvert 3. år, sist 1196 

vedtatt i 2017.  1197 

• Budsjett for Studentdemokratiet skal behandles for andre gang og vedtas.  1198 

• Årsrapporter fra Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), Universitets Forskningsutvalg 1199 

(UFU) og Universitets Studieutvalg (USU). Saken skal stå i sakspapirene, men selve 1200 

rapporten kan legges ut på elektronisk læringsplattform.  1201 

 1202 

Følgende kandidater til verv skal velges: 1203 

• Kontrollkomiteen, leder av komiteen.  1204 

• Faddergeneral 1205 

• Delegater til Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte. 1206 

 1207 

Konstituerende Studentting - avholdes for nye studenttingsrepresentanter. Følgende 1208 

kandidater til verv skal velges:  1209 

• Valg av møteledelse, 1 fast og 1 vara.  1210 

• Valg av valgnemnda, 4 medlemmer.  1211 

 1212 
 1213 
  1214 
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2048.7 Vedlegg 7 Forslag til Ramme for arbeidsår til Studentdemokratiet 1215 

 1216 

Forslag til Ramme for arbeidsår til Studentdemokratiet 1217 

Vedtatt på Studentting 4, xx.xx.xxxx 1218 

 1219 

VÅR – for valg som skjer på vårpartiet (1.januar – 30. juni) treer studentrepresentanten inn 1.juli 1220 

samme år, dersom noe annet ikke er spesifisert. Valgperioden er på 1 år, utenom SiÅs-styret.     1221 

 1222 

Månedsskifte januar/februar: Studenttingets avsparkskonferanse. Skal avholdes for alle i 1223 

Studentting (representanter, ordstyrere, valgnemnda, kontrollkomiteen) + ledere og 1224 

nestledere i Studentrådene.  1225 

 1226 

Februar:  1227 

• Oppstartsmøte med Studentrådene  1228 

• Seminar for studentrepresentanter i programrådene og fakultets Studieutvalg 1229 

 1230 

Studentting 1 1231 

Følgende kandidater til verv skal velges:  1232 

• Komite for semesterets beste underviser, 4 medlemmer. 1-årig verv med direkte 1233 

tiltreding.  1234 

 1235 

Studentting 2 1236 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1237 

• Tildeling av velferdsmidler 1238 

• Presentasjon av vervene som skal opp på elektronisk valg i april/mai (leder og to AU-1239 

medlemmer til Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), kvinnelige representanter til 1240 

Universitetsstyret, 1 fast + vara (US), samt kvinnelige representanter til hvert av 1241 
fakultetsstyrene, 1 fast + vara). 1242 

 1243 

Følgende kandidater til verv skal velges:  1244 

• Sentral Opptakskomite, 2 faste og 2 vara. 1245 

• Klagenemnda, 2 faste og 2 vara.  1246 

 1247 

Studentting 3  1248 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1249 
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• Datoplan for Studentting året etter 1250 

• Årsrapporter fra SiÅs- og US-representantene. Saken skal stå i sakspapirene, men selve 1251 

rapporten kan legges ut på elektronisk læringsplattform. 1252 

• Orientering om budsjettet fra januar det året.  1253 

• Presentasjon av kandidater til Studenttingets Arbeidsutvalg, samt kandidater til 1254 

Universitetsstyret og fakultetsstyrene.  1255 

 1256 

 1257 

Følgende kandidater til verv skal velges:  1258 

• Kontrollkomiteen, 2 ordinære medlemmer.  1259 

• Studentsamskipnaden (SiÅs), 2 faste (2-årig verv) og 2 vara (1-årig verv).  1260 

• Ekstern representant til SiÅs-styret. Velges annen hvert år (oddetallsår). 1261 

• Universitets Forskningsutvalg (UFU), 1 fast og 2 vara (prioriterte).  1262 

• Møteledelse, 1 fast + vara 1263 

• Læringsmiljøutvalget (LMU), 3 faste og 4 vara (prioriterte). 1264 

• Universitetets Studieutvalg (USU), 2 faste og 3 vara med direkte tiltreding.  1265 

 1266 

April/Mai 1267 

Elektronisk urnevalg av leder og to AU-medlemmer til Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), samt 1268 

kvinnelige representanter til Universitetsstyret (1 fast og 1 vara) 1269 

 1270 

HØST - for valg som skjer på høstpartiet (1.august – 31. desember) treer studentrepresentanten 1271 

inn 1.januar året etter, dersom noe annet ikke er spesifisert. Valgperioden er på 1 år, utenom 1272 

SiÅs-styret.       1273 

 1274 

September: 1275 

• Oppstartsmøte med Studentrådene 1276 

• Seminar for studentrepresentanter i programrådene og fakultets Studieutvalg 1277 

 1278 
Studentting 4  1279 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1280 

• Studentting kommer med innspill på forslag for LMU-tiltak for året etter.  1281 

 1282 

Følgende kandidater til verv skal velges:  1283 

• Forskningsetisk utvalget, 2 fast og 2 vara. 1-årig verv med direkte tiltreding.  1284 

• Komite for tildeling av velferdsmidler, 2 medlemmer. 1-årig verv med direkte tiltreding.  1285 

 1286 
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Studentting 5 1287 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1288 

• Førstegangsbehandling av Studentdemokratiets sitt budsjett.  1289 

• Fordeling av velferdsmidler 1290 

• Orientering om verv som skal velges på konstituerende Studentting.  1291 

 1292 
Følgende kandidater til verv skal velges:  1293 

• Universitets Studieutvalg (USU), 2 faste og 3 vara med direkte tiltredning.  1294 

 1295 

November: 1296 

Elektronisk urnevalg av mannlige representanter til fakultetsstyret for hvert fakultet (1 fast og 1297 

1 vara til hver), samt mannlige representanter til Universitetsstyret (1 fast og 1 vara) 1298 

 1299 

Studentting 6  1300 

Følgende saker skal godkjennes/behandles: 1301 

• Handlingsplan vedtas for neste kalenderår 1302 

• Langtidsstrategi for de neste 3 årene. Langtiddstrategien behandles hvert 3. år, sist 1303 

vedtatt i 2017.  1304 

• Budsjett for Studentdemokratiet skal behandles for andre gang og vedtas.  1305 

• Årsrapporter fra Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), Universitets Forskningsutvalg 1306 

(UFU) og Universitets Studieutvalg (USU). Saken skal stå i sakspapirene, men selve 1307 

rapporten kan legges ut på elektronisk læringsplattform.  1308 

 1309 

Følgende kandidater til verv skal velges: 1310 

• Kontrollkomiteen, leder av komiteen.  1311 

• Faddergeneral 1312 

• Delegater til Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte. 1313 

 1314 

Konstituerende Studentting - avholdes for nye studenttingsrepresentanter. Følgende 1315 

kandidater til verv skal velges:  1316 

• Valg av møteledelse, 1 fast og 1 vara.  1317 

• Valg av valgnemnda, 4 medlemmer.  1318 

 1319 
 1320 
  1321 
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2048.8 Vedlegg 8 Miljøpolitisk dokument   1322 

Miljøpolitisk dokument for Studenttinget ved NMBU 1323 

Dokumentet inneholder kravene studentene ved NMBU har til sitt miljø og sine omgivelser.  1324 

Vedtatt Studentting 4, xx.xx.xxxx             1325 

NMBU drift: 1326 

1. NMBU skal årlig utvikle klimaregnskap og klimabudsjett, med mål for 1327 
utslippsreduksjon, ansvarsfordeling og rapportering i forbindelse med annen 1328 
økonomisk rapportering 1329 

2. Det bør minimum opprettes en 100% stilling som miljørådgiver på universitetet, 1330 
rådgiveren skal blant annet sørge for at bærekraftsarbeidet på NMBU skal være godt 1331 
synlig for studentmassen  1332 

3. Alle NMBUs kjøretøy, med unntak av landbruksmaskiner, skal være fossilfrie innen 1333 
utløpet av 2022 1334 

4. Det skal være parkeringsavgift på campus  1335 
5. NMBU skal kun servere mat med lavt eller positivt klimaavtrykk, herunder fokusere på 1336 

økt bruk av lokaltprodusert mat samt innføre vegonorm ved alle tilstelninger i regi av 1337 
universitetet 1338 

6. Miljø skal vektlegges ved innkjøp, og det bør stilles krav om utslippsfri transport fra 1339 
leverandører 1340 

7. I utformingen av etiske retningslinjer og innkjøpsavtaler skal klima og bærekraft være 1341 
den avgjørende faktoren 1342 

8. BREEAM-excellent må være minstestandard for alle nye bygg ved NMBU. 1343 
Materialgjenbruk skal prioriteres og plusshus bør etterstrebes 1344 

9. NMBU skal fase ut all bruk av fossile brennstoff til oppvarming i løpet av 2021, og bl.a. 1345 
gjennom smart miljøstyring av bygg redusere energibruken med 10%. All innkjøpt 1346 
strøm skal ha opprinnelsesgaranti 1347 

10. NMBUs midler skal ikke investeres i fossil energi, og skal forvaltes på en måte som 1348 
stimulerer til grønn vekst og utvikling. 1349 

11. NMBU skal ha et nullmål for nedbygging av natur, matjord og myr. Biologisk mangfold 1350 
skal ivaretas i avgjørelser vedrørende arealforvaltning 1351 

12. NMBUs forbruk og avfallshåndtering skal basere seg på EUs avfallsdirektiv og 1352 
avfallspyramiden. Avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning skal prioriteres 1353 

 1354 

Miljø og bærekraft i utdanningen: 1355 

13. Bærekraft skal implementeres som en del av pensum i alle emner 1356 
14. Ved utførelsen av praktiske oppgaver som en del av et emne skal bærekraft vektlegges 1357 
15. Studentene skal få øvd tverrfaglighet og interdisiplinært samarbeid for å sikre faglig 1358 

bredde og kvalitet 1359 
16. Det skal være områder på campus som kan brukes til å reparere og fikse ødelagte 1360 

gjenstander. Det skal være verktøy tilgjengelig til dette formålet. NMBU skal promotere 1361 
områdene for å gjøre dem mer tilgjengelige og attraktive 1362 
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17. NMBU skal tilby et heldekkende tilbud av digitalt pensum. E-bøker og e-kompendier 1363 
skal være tilgjengelige i alle emner 1364 

18. Alle eksamener skal være digitale, så lenge det er hensiktsmessig 1365 
19.  Undervisere skal ha kompetanse og verktøy til å utnytte digitale muligheter, og bruk av 1366 

papir skal begrenses til et minimum 1367 

Forskning: 1368 

• NMBU skal være et ledende universitet på internasjonalt nivå når det kommer til 1369 
forskning på miljø, klima og bærekraft     1370 

• Det skal legges til rette for oppstart av studentinitiert og studentaktiv forskning, særlig 1371 
innenfor miljø, klima og bærekraft 1372 

• Bærekraft skal være et overordnet mål og inkluderes i all forskning ved NMBU 1373 
• Det bør bli lagt til rette for at resultater av forskning blir brukt på campus og i 1374 

undervisningen. Forskningen skal være tilgjengelig, slik at den bidrar til studentenes 1375 
akademiske utvikling 1376 

Øvrige aktører: SiÅs, Ås kommune, andre 1377 

• Eksisterende studentboliger må systematisk gjennomgås med tanke på 1378 
energieffektivisering, etterisolering og nødvendig renovasjon, heller enn å bygge nytt 1379 

• Ved prosjektering av nye bygg skal miljø være en tungtveiende faktor 1380 
• Studentboligene bør produsere så mye som mulig av energien de bruker. Plusshus bør 1381 

etterstrebes 1382 
• Det skal tilrettelegges sykkelvei mellom sentrum og universitetet, langs Drøbakveien. 1383 

Det skal være god dekning på sikre oppstillingsplasser til sykler 1384 
• Det skal tilbys lokalprodusert, kortreist og bærekraftig mat i alle instanser 1385 
• Studentene er en ressurs, og øvrige aktører skal benytte seg av kompetansen 1386 

studentene sitter på 1387 
• Det skal være gode lademuligheter for EL-biler 1388 
• Det skal opprettes en bildelingsordning eller bedre muligheter for å lease bil. Slike 1389 

ordninger skal bestå av EL-biler 1390 
• SiÅs skal utarbeide en handlingsplan for å minske matsvinn og ha en ordning for 1391 

overskuddsmat 1392 
• Det skal være minst 4 togavganger i timen fra Ås stasjon i begge retninger 1393 

 1394 
  1395 
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2048.9  Vedlegg 9 Kandidatpresentasjon til forskningsetisk utvalg Kim Andrè Nielsen 1396 

Kjære medstudenter! 1397 

Mitt navn er Kim André Nielsen. Jeg er 20 år gammel, og går 1398 

mitt andre år på Internasjonale miljø- og utviklingsstudier på 1399 

NORAGRIC/LANDSAM. Jeg stiller i valget til forskningsetisk 1400 

utvalg, fordi jeg har et stort engasjement for moral og etikk. 1401 

Mitt engasjement kommer fra å ha hatt filosofi som fag siden 1402 

videregående, hvor vi bl.a. fikk en grunnleggende introduksjon i 1403 

ulike former for etikk. Etikk ble også diskutert da jeg i juni tok 1404 

faget PHI300/PHI404 Tverrfaglighet og ekspertuenighet i 1405 

forskning på bærekraft. Dette faget vekket min interesse for 1406 

forholdet mellom forskning og filosofi, og da spesielt konflikter om virkelighetsoppfatning, 1407 

kunnskap og etikk. Dette semesteret skal jeg ta faget PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi. 1408 

Her skal jeg lære enda mer om etiske problemstillinger vedrørende forskning, og da særlig angående 1409 

dyr og miljø. 1410 

Jeg er opptatt av at man skal se på saker fra et økosentrisk perspektiv. Dette betyr at man må 1411 

inkludere både menneskers, dyrs og miljøets etiske egenverdi i arbeidet man gjør. Jeg kommer derfor 1412 

til å vurdere NMBUs forskning, undervisning og administrasjon utifra et økosentrisk perspektiv hvis 1413 

jeg blir valgt. Slik vil jeg være en stemme for menneskers, dyrs og miljøets egenverdi i det 1414 

forskningsetiske utvalget. 1415 

I utvalget vil jeg fremme konstruktivt samarbeid og diskusjon, samt å tydeliggjøre våre 1416 

grunnleggende, iboende antagelser. Slike antagelser kan f.eks. være epistemologiske; hva kan vi 1417 

vite?, ontologiske; hva er virkelig og hvordan fungerer verden?, eller etiske; hva er rett og galt, og 1418 

hvem eller hva har egenverdi? Ved å tydeliggjøre og diskutere slike antagelser tror jeg at vi kan 1419 

legge et bedre grunnlag for diskusjoner om innkomne saker, fordi vi er klar over hverandres 1420 

filosofiske antagelser og er bevisst om dem under arbeidet.  1421 

Jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet i utvalget, hvis jeg får den gleden av å bli valgt til dette vervet. 1422 

Hvis dere har noen videre spørsmål er det bare å ta kontakt på tlf: 98897249 eller e-post: 1423 

kimnie0504@gmail.com. Ønsker dere et godt valg og en fin dag videre! 1424 

Mvh, 1425 
Kim André Nielsen 1426 

mailto:kimnie0504@gmail.com

