Pressemelding – Organisering av Arbeidsutvalget i
Studenttinget ved NTNU
Med knappest mulig flertall ble det gjort førstegangsvedtak på ny organisering av arbeidsutvalget
(AU) i studenttinget ved NTNU, vedtaket skviser ut representanter fra de innfusjonerte
høgskolene.
Førstegansvedtaket som nå er fattet innebærer at AU skal bestå av 4 personer, hvor alle sitter på
fulltid i Trondheim. Valgperioden for disse skal være 1. Januar til 31. Desember. Det vil ikke lenger
være plass til de stedlige lederne fra Gjøvik og Ålesund.
Dette er en enorm omstilling fra dagens modell der AU består av 10 personer, 7 representanter på
heltid og 3 representanter på deltid. 6 representanter har valgperiode 1. Januar – 31. Desember og 4
representanter har valgperiode 1. Juli – 30. Juni.
«Det er klart, vi har en frykt for at vi i Ålesund blir overkjørt av NTNU i Trondheim, men ser samtidig
at NTNU har alt å vinne på at vi utvikler og styrker oss» sa Marianne Synnes, viserektor ved NTNU i
Ålesund til Universitetsavisa 04. Januar 2016. Det viser seg nå at denne frykten er helt reel, og at
studentene ved NTNU ikke ser det samme som Synnes, at NTNU tjener på utvikling i byene utenfor
Trondheim.
Fusjonspartnerne består ikke av 5-årig sivilingeniørutdanning og er ofte omfattet av regelverk som
gjør at et verv i AU, nå så godt som ikke er gjennomførbart dersom en vil fullføre studiet.
Nestleder i Studenttinget, Marte Øien understrekte dette under debatten på møtet, «I praksis vil et
slikt vedtak frata opp mot 9500 studenter fra de gamle høgskolene (Gjøvik, Ålesund og SørTrøndelag) muligheten til å sitte i arbeidsutvalget ved NTNUs øverste studentdemokratiske organ»
«Konsekvensene er enorme, vi er tilbake der vi var før fusjonen. NTNU har fusjonert i stort sett alle
ledd, studentdemokratiet har fisjonert.» Sier Stedlig Leder Gjøvik, Ole-Jacob Oosterof.
«Studenttinget skal tale studentenes stemme, hvordan kan de forsvare det mandatet når det ikke vil
være noen personer i to av studiebyene NTNU strekker over som kommer til å tale studenttingets
sak? Hvem skal fronte vedtak og politikk vedtatt av studenttinget opp mot ledelse, kommune, fylke
og næringsliv i Gjøvik og Ålesund? Vi vil i praksis sitte igjen med tre uavhengige studentdemokrati
uten et formelt samarbeid» Sier stedlig leder i Ålesund, Gjermund Kvernmo Langset
Rektor Gunnar Bovim skrev i en kronikk i Adresseavisen 04. Mars 2015 at «Vi fusjonerer for å bli
fremragende sammen» det vi nå ser blant studentene er det motsatte. Vi hadde muligheten til å
skape noe nytt som alle kan være fornøyde med, som kunne jobbet sammen for å nå felles mål for
alle studentene ved NTNU. Istedenfor lager vi en arena for uenighet, der studentene potensielt sett
kun motarbeider hverandre.
Studenttinget burde se til Velferdstinget, de har løst organiseringen som følge av fusjonen på en god
måte.
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