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Møtedato: 11.02.21. Saksbehandler: Stine Romundstad  
_______________________________________________________________________ 
 
SPÅ-sak 03/21 Vedtekter 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
SPÅ – Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund 
 
Vedlegg 
Vedlegg SPÅ-sak 03/21 Vedtekter 
 
Anbefalt lesing 
Sak 17/20 Kjønnsbalanse i Studentparlamentet 
Referat SPÅ Møte 18.11.20 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studentparlamentets vedtekter er styringsdokumentet som beskriver organisasjonens 1 
retningslinjer og operasjon. Vedtektene ble vedtatt på SPÅs årsmøte våren 2017, og 2 
oppdatert på SPÅ-møte 12.11.19 med redaksjonelle endringer 10.03.20. 3 

Under valget av nytt studentparlament høsten 2020, hvor bare menn stilte, dukket 4 
problematikken rundt manglende retningslinjer for kjønnsbalanse i vedtektene opp. Det 5 
ble derfor gjort en vurdering rundt nødvendigheten av å gjennomgå de og oppdatere etter 6 
behov. Valget medførte sak 17/20 «Kjønnsbalanse i Studentparlamentet», hvorav 7 
innspillene som oppstod under diskusjonen danner grunnlaget for denne 8 
vedtektsendringen. 9 
 10 
Saksbehandlers vurdering 11 
Saksbehandlers mener at det er behov for flere mindre oppdateringer til vedtektene, 12 
deriblant: 13 

- En klause på kjønnsbalanse for faste representanter og vararepresentanter 14 
- Et tillegg som gir et antall studenter mulighet til å kalle inn til et ekstraordinært 15 

møte i tilfeller hvor arbeidutvalget er uenige i prosesseringen av saken 16 
- Presiseringer i samsvar med erfaring som motsier effekten av utførelsen i relasjon 17 

til et fåtall paragrafer 18 
 19 
Innstilling 20 
Studentparlamentet diskuterer og innstiller på oppdaterte vedtekter. Studentparlamentet 21 
gir redaksjonell fullmakt til AU. 22 
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Vedtekter for Studentparlamentet ved NTNU i 1 

Ålesund 2 

Vedtatt på årsmøte vår 2017 3 

Oppdatert på møte i Studentparlamentet 12.11.2019 4 

Kapittel 1 - Formål og oppgåver 5 

§1.1. Organisasjonens namn 6 

Studentparlamentet NTNU i Ålesund (SPÅ), heretter omtalt som 7 

Studentparlamentet. 8 

§1.2. Organisasjonens formål 9 

Studentparlamentet Ålesund er det øvste valte studentdemokratiske organ ved 10 

NTNU i Ålesund, og er oppretta for å ivareta studentane sine interesser og fremme 11 

studentane sine synspunkt ovanfor institusjonen lokalt, næringsliv, kommune og 12 

andre eksterne aktørar. 13 

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal være en partipolitisk uavhengig 14 

interesseorganisasjon.  15 

Organisasjonens formål er å arbeide for studentane sine faglege, demokratiske, 16 

økonomiske, kulturelle og sosiale interesser. 17 

§1.2. Oppgåver 18 

Studentparlamentet i Ålesund uttaler seg i alle saker som vert lagt fram frå NTNU og 19 

Studenttinget NTNU, samt saker som er viktige for studentane ved NTNU i Ålesund. 20 

Studentparlamentet i Ålesund er valorgan for alle styrer, råd og utval kvar 21 

studentane på NTNU i Ålesund skal være representert, der denne myndighet er 22 

delegert til organet. 23 

§1.3. Organ 24 

Studentparlamentet ved NTNU I Ålesund består av  25 
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 Studentparlamentet 26 

 Arbeidsutvalet 27 

 Kontrollkomité 28 

 Valkomité  29 

 Råd og utval nedsett av Studentparlamentet 30 

 Interne grupper nedsett av Studentparlamentet 31 

§1.4. Styringsdokument 32 

Studentparlamentets styringsdokument består av: 33 

 Vedtekter 34 

 Økonomireglement 35 

 Valreglement 36 

 Forretningsorden 37 

 Arbeidsprogram 38 

Forslag til endringar av desse sendast ut som vanlege sakspapir og må vedtas av 39 

Studentparlamentet i henhald til §9.3 og §9.4.  40 
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Kapittel 2 – Studentparlamentet 41 

§ 2.1. Representantar 42 

Studentparlamentet består av 11 faste representantar og 4 vara som supplerer 43 

representantane som ikkje er instituttillitsvalde. 5 av de 11 plassane er reservert til 44 

de instuttillitsvalte, frå kvart institutt skal ha en fast stemmerett, den andre 45 

instituttillitsvalte på same institutt fungerer som vara for den faste. Dersom ingen av 46 

de to instituttillitsvalte kan stille kan ordinær vara tre inn for de. Her foreslås det 3 47 

forslag til kjønnsbalanse, basert på forslag under diskusjon ved SPÅ-sak 17/20: 48 

1. Hvert kjønn skal representeres i Studentparlamentet ved minst tre (3) av de ti 49 
(10) representantene. Studentparlamentet skal strebe etter en kjønnsbalanse 50 
med 50% menn og 50% kvinner. Studentparlamentet skal være åpent for alle 51 
kjønn, ikke bare menn og kvinner. Dersom en kandidat ønsker 52 
kjønnsnøytralitet, skal vedkommende ikke inngå i kjønnsstatistikken. 53 

2. Studentparlamentet skal bestå av ti faste representanter. Av disse ti skal tre 54 
være kvinner og tre være menn. Dersom ikke nok representanter stiller til 55 
valg slik at føregåande punkt kan tilfredsstilles, kan sittende parlament vedta 56 
unntak fra punkt 1 ved god saklig betinging. 57 

3. Hvert kjønn skal representeres i Studentparlamentet med minst 2 av 6 faste 58 

representanter. Studentparlamentet skal strebe etter en lik fordeling mellom 59 

kjønnene. 60 

§2.2. Oppgåver 61 

 Studentparlamentet uttalar seg i alle saker som vert lagt fram frå NTNU og 62 

Studenttinget, samt saker som er viktige for studentane ved NTNU i Ålesund.  63 

 Studentparlamentet er valorgan for alle styrer , råd og utval der studentane i 64 

Ålesund skal være representert og denne myndigheita er delegert til organet. 65 

 Studentparlamentet skal: 66 

- Vedta budsjett, eventuelle endringar i budsjett og regnskap. 67 

- Vedta arbeidsprogram på siste møte i vårsemesteret, dette skal 68 

reviderast ved første møte om hausten. 69 

- Vedta endringar i vedtektene, økonomireglement, forretningsorden og 70 

valreglement. 71 

§2.3. Valkrets 72 

NTNU i Ålesund er valkrets for Studentparlamentet.  73 

Alle studentar ved NTNU i Ålesund har stemmerett. 74 
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§2.4. Tilstedeværelse 75 

Studentrepresentantar i parlamentet plikter å delta på minimum 75 % av 76 

parlamentsmøter for å kunne få attest for vervet. Samtlege deltakarar på 77 

konferansar er også pliktig til å møte på alt oppsett program. 78 

Deltar ein ikkje på oppsett program kan ein verte fakturert for opphaldet. 79 

Fråfall på møter meldast inn seinast 4 dagar før møtet. Alt fråvær skal godkjennast 80 

av Stedleg leiar, eller stedfortredar, for å være gyldig. 81 

For instituttillitsvalte gjelder følgande oppmøteprosenter: Dei to instituttilitsvalte har 82 
samla 75% oppmøteplikt for å motteke attest som dei står fritt til å fordele mellom 83 
seg. 84 
 85 
Den ITVen som startar på høsten er hovedrepresentant, men ITVene står likevel fritt 86 
til å velgje kven som skal være representant. 87 
Om en ITV møter opp 50% av møtane, så vil hen motta attest.  88 
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Kapittel 3 – Møter 89 

Det skal holdast minst 8 parlamentsmøter i løpet av skuleåret. Minst 3 av desse skal 90 

holdast i same semester. Møta i Studentparlamentet skal være opne, så lenge ikkje 91 

anna vert bestemt av parlamentet jamfør §3.3. 92 

§ 3.1. Innkalling 93 

Møteinnkallingar skal sendes ut minst 5 virkedager før møtet skal avholdast. 94 

Saksliste med eventuelle vedlegg skal følge innkallinga. Supplerande informasjon 95 

kan ettersendast.  96 

§3.2. Utsending av innkalling 97 

Innkalling sendes til:  98 

 Tillitsvalte 99 

 Kontrollkomiteen og valkomiteen  100 

 Arbeidsutvalet ved Studenttinget 101 

 Leiarar i SIALS 102 

 Leiing ved NTNU i Ålesund 103 

 Sit Ålesund 104 

 Drift Ålesund 105 

Innkalling skal sendes ut på e-post. Innkalling til alle studenter leggjast ut på Innsida 106 

og parlamentets nettside. Det bør opprettast arrangement på sosiale medier for alle 107 

møter. 108 

§3.3. Val av ordstyrar, bisittar og referent 109 

Studentparlamentet veljar sjølv ordstyrar, bisittar og referent ved kvart møte.  110 

§3.4. Rett til å melde saker 111 

Alle studentar ved NTNU i Ålesund har rett til å melde saker. Det er opp til AU å 112 

velje kva saker som skal opp ved kvart møte, med unntak ved mistillitssaker som 113 

alltid skal behandlast i SPÅ. 114 

§3.5. Lukka møter 115 

Studentparlamentet kan bestemme at møta skal lukkast i enkeltsaker som er 116 

sensitive med tanke på personvern. Vedtak om lukking skjer ved absolutt fleirtal. 117 



 

6 
 

Alle studentparlamentets medlemmer har møterett på lukka møter. Kontrollkomite, 118 

ordstyrar, bisittar og referent vil også ha møterett, såframt Studentparlamentet ikkje 119 

aktivt fjernar den. Studentparlamentet kan gi andre møterett. Debatt om møtet skal 120 

lukkast, vert heldt for lukka dører. Alle medlemmer av Studentparlamentet har 121 

taushetsplikt om alt som går føre seg på lukka møter. 122 

§ 3.6. Vedtaksdyktighet 123 

Studentparlamentet er vedtaksdyktig når minimum 6 av representantane er 124 

tilstades. 125 

§ 3.7. Stemme-, tale – og forslagsrett  126 

Alle studentar ved NTNU har tale- og forslagsrett på studentparlamentets møter. 127 

Studentparlamentets representantar eller vara som møter for faste representantar 128 

har stemmerett i alle saker. 129 

§ 3.8. Vedtak 130 

Alle vedtak vert gjort med simpelt fleirtal. Votering skjer ved handsopprekking. 131 

Dersom ein representant ynskjer det, skal votering skje skriftleg. 132 

§3.9. Stemmelikhet  133 

Ved stemmelikhet vedtas det forslaget som ligg til grunn.  134 

§3.10. Faste observatørar 135 

 Alle Instituttillitsvalte ved NTNU i Ålesund 136 

 Representantar frå alle styrer i SIALS 137 

 Råd/utval studentparlamentet veljar/innstiller til 138 

§3.11. Forretningsorden 139 

Forretningsorden vedtas på første møtet etter valget hvert år. 140 

§3.12. Studenters rett til ekstraordinære møter 141 

Dersom minst 10 studenter ved NTNU i Ålesund ønsker å samle 142 

Studentparlamentet for prosessering av en sak skal arbeidsutvalget legge til rette for 143 

det innen 10 dager etter forespørselen er mottatt.  144 
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Kapittel 4 – Arbeidsutvalet 145 

§ 4.1. Arbeidsutvalets ansvar og myndigheit 146 

Arbeidsutvalet skal utarbeide saker som skal opp til behandling i 147 

Studentparlamentet. Med unntak av Stedleg leiar er arbeidsutvalet bunden av 148 

Studentparlamentet sin politikk, og skal leie organisasjonen i samsvar med dette. 149 

Arbeidsutvalget står fritt til å velje arbeidsmetodar. Dette bestemmes internt i AU. 150 

§ 4.2. Samansetning av arbeidsutvalet  151 

Arbeidsutvalet består av 5 representantar. 152 

Stillingane er:  153 

- Stedleg leiar (100%) Sit og i Arbeidsutvalet i Studenttinget 154 

- Nestleiar (30%) 155 

- Kommunikasjonsansvarleg 156 

- Fag- og læringsmiljøansvarleg 157 

- Internasjonalt ansvarleg 158 

- Bærekraftsansvarlig 159 

I tillegg har arbeidsutvalet ein organisasjonskonsulent i 50% stilling. 160 

§4.2.1. Stedleg leiar 161 

Stedleg leiar Ålesund er Studenttinget NTNU sin representant i Ålesund. 162 

Stedleg leiars oppgåver er å følgje opp Studenttinget sin politikk og representere 163 

studentane i Ålesund. 164 

Studentparlamentet i Ålesund er rådgivande for stedleg leiar der anna ikkje er 165 

hjemla i dette reglementet. 166 

§4.2.2. Val av Stedleg leiar 167 

Stedleg leiar veljast av det høgste studentdemokratiske organ på sitt studiested i 168 

henhald til §4.2 i Studenttingets reglement. Stedleg leiar er medlem av 169 

Arbeidsutvalget og kan i henhald til Studenttingets reglement §6.2 kastes av 170 

Studenttinget.   171 

Dersom stedleg leiar kastast av STi, skal det haldast informasjonsmøte og votering 172 

om Stedleg leiar skal behaldast av parlamentet. 173 
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§ 4.3. Arbeidsutvalets funksjonstid 174 

Arbeidsutvalet sitter i eitt år. Frå 1.juli – 30.juni.  175 

§ 4.4. Stillingsinstruksar  176 

Arbeidsutvalets medlemmer har spesifiserte stillingsinstrukser. Endringar av desse 177 

skjer ved votering i Studentparlamentet.  178 

§ 4.5. Møter i Arbeidsutvalet 179 

Arbeidsutvalet skal ha møter ein gong i veka. Ved stemmelikhet i arbeidsutvalet har 180 

Stedleg leiar, eller stedfortredar, dobbelstemme.  181 
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Kapittel 5 - Val i Studentparlamentet 182 

§ 5.1. Valbarhet   183 

Så langt noko anna ikkje er spesifisert er alle studentar på NTNU i Ålesund valbare. 184 

§ 5.2. Valmåte  185 

Alle val vert gjort med simpelt fleirtal. Votering skjer ved handsopprekking, dersom 186 

en representant ynskjer det, skal votering skje skriftleg.  187 

§ 5.3. Val av arbeidsutvalet  188 

Val av arbeidsutvalets medlemmer skjer på Studentparlamentsmøtet i siste halvdel 189 

av vårsemester eller på Årsmøte. Det er spesifisert val, der man har val på ei stilling 190 

om gongen. Stedleg leiar veljast først, deretter nestleiar, deretter resterende 191 

medlemmer.  192 

§ 5.4. Nyval i perioden  193 

Dersom en arbeidsutvalet trekker seg frå vervet eller får vedtatt mistillit mot seg i 194 

henhald til § 6, skal nyval skje på første påfølgjande møte, men tidligast 14 dagar 195 

etter at vervet vart ledig. Så langt noko anna ikkje er spesifisert trer representantar 196 

valt av Studentparlamentet inn i sine verv når møtet dei er valt på vert heva og sit ut 197 

perioden dei er valt for.  198 

§ 5.5. Stemmelikhet  199 

Ved stemmelikhet vert det heldt omval mellom dei representantane som fekk like 200 

mange stemmer. Resulterer også dette i stemmelikhet åpnast talelista igjen før det 201 

igjen vert heldt omval. Om det framleis er stemmelikhet skal det holdast nytt val på 202 

neste møte. 203 

§ 5.6. Blanke stemmer  204 

Ved et kvalifisert fleirtall av blanke stemmer i valsaker skal talelista åpnast, før det 205 

holdast  omval. Om det framleis er et kvalifisert fleirtall av blanke stemmer skal det 206 

holdast nytt val på neste møte.  207 
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§ 5.7. Fleirtalsbegrep 208 

 Simpelt fleirtal: Det er fleire stemmer for enn mot. Blanke stemmer tels ikkje. 209 

 Kvalifisert fleirtal: Meir enn 50% av tilstedeværande representantar stemmer 210 

for. 211 

 Absolutt fleirtal: Meir enn 50% av representantane stemmer for. 212 

 Kvalifisert 2/3 fleirtal: Meir en 2/3 av dei tilstedeværande representantane 213 

stemmer for. 214 

 Absolutt 2/3 fleirtal: Meir enn 2/3 av representantane stemmer for. 215 
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Kapittel 6 - Mistillit 216 

§ 6.1. Arbeidsutvalet 217 

Studentparlamentet kan med fleirtal på to etterfølgjande møter vedta mistillit mot 218 

medlemmer i arbeidsutvalet. Alle medlemmer og vara i Studentparlamentet og 219 

arbeidsutvalet kan fremme forslag om mistillit. 220 

§ 6.2. Andre  221 

Studentparlamentet kan med kvalifisert 2/3 fleirtall vedta mistillit mot andre tillitsvalte 222 

som er valt inn i et styre, råd eller utval av studentparlamentet.  223 

§6.3. Fremgangsmåte 224 

Forslag om mistillit skal leverast skriftleg til arbeidsutvalet og kontrollkomité minst 225 

åtte (8) dager før studentparlamentsmøtet hvor saken skal behandles. De som det 226 

føres mistillit mot, skal bli orientert i saken. Vedkommende har mulighet til å trekke 227 

seg fra vervet når som helst, helt opp til saken skal behandles. Forslag om mistillit 228 

skal være informert om i innkallinga. Detaljene og innhalet i saken kan unndras 229 

offentligheten, men vedtaket i saken vil referatføres i sin helhet. Dersom dette 230 

oppstår, skal ikke saken behandles. Den det vert vedteke mistillit mot, fråtrer vervet 231 

omgåande.   232 
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Kapittel 7 – Kontrollkomiteen 233 

§ 7.1. Myndighetsområde 234 

Kontrollkomiteen er Studentparlamentets kontrollorgan, og skal rapportere til 235 

Studentparlamentet. 236 

§7.2. Samansetning 237 

Kontrollkomiteen består av 3 personer. Desse veljast på siste møte på 238 

vårsemesteret. Komiteen konstituerer seg sjølv. Ein kan ikkje sitje i 239 

Studentparlamentet eller arbeidsutvalet samstundes som ein sit i kontrollkomiteen. 240 

§ 7.3. Oppgåver 241 

 Kontrollere at vedtak gjort i arbeidsutvalet og Studentparlamentet ikkje strider 242 

mot vedtekter, retningslinjer eller arbeidsprogrammet til Studentparlamentet. 243 

 Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studentparlamentet blir 244 

følgt. 245 

 Uttale seg om reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter førespurnad 246 

frå Studentparlamentet, arbeidsutvalet eller møteleder.  247 

 Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalet og Studentparlamentet. 248 

 Fungere som en støttefunksjon for Studentparlamentet og arbeidsutvalet.  249 

 Kontrollkomiteen skal legge fram ein rapport på siste møte i vår- og 250 

haustsemesteret, samt muntleg orientering på studentparlamentsmøte når 251 

dette er behov for, eller vert etterspurt.  252 
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Kapittel 8 – Valkomite 253 

Valkomiteen består av 3 representantar og skal veljast på siste møte om hausten. 254 

Valkomiteen konstituerar seg sjølv. 255 

Valkomiteen har i samråd med arbeidsutvalet ansvar for: 256 

 Å informere studentar om studentarbeidet og moglegheiter for å engasjere 257 

seg 258 

 Å organisere å gjennomføre val til Studentparlamentet 259 

Valkomiteen skal finne kandidatar til og instille ovanfor Studentparlamentet på 260 

følgjande verv: 261 

 Arbeidsutvalet 262 

 Valkomiteen 263 

 Kontrollkomiteen 264 

  265 
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Kapittel 9 – Utfyljande retningslinjer 266 

§ 9.1. Valreglement  267 

Studentparlamentet følger valreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av 268 

val til Studentparlamentet. 269 

§9.2. Økonomireglement 270 

Studentparlamentet følgjer økonomireglement som gir retningslinjer for 271 

organisasjonens økonomiske drift. 272 

§ 9.3. Endring av reglement  273 

Endringar i reglement skal vedtas med ⅔ kvalifisert fleirtall på møtet. Endringar trer i 274 

kraft etter at møtet er heva. Forslag til endringar av reglementet skal gjerast kjent for 275 

Arbeidsutvalet seinast to – 2 – veker før møtet dei skal behandlast på. Innstilling frå 276 

arbeidsutvalet og kommentar frå Kontrollkomiteen skal sendes med innkallinga.  277 

§9.4. Endring av vedtekter 278 

 Vedtektene er underlagt norsk lov. 279 

 Vedtektene kan endrast med 2/3 absolutt fleirtal. 280 

 Endringsforslag til vedtekter skal sendast ut 14 dagar før møtet dei skal 281 

behandlast på. 282 
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Møtedato: 11.02.21. Saksbehandler: Stine Romundstad  
_______________________________________________________________________ 
 
SPÅ-sak 04/21 Daljer og pins 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
SPÅ – Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund 
Sti – Studenttinget NTNU 
SPG – Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik 
 
Vedlegg 
Vedlegg SPÅ-sak 04/21 Daljer og pins 
SPÅ-sak 22/20 Daljer og pins 
Referat SPÅ Møte 10.12.20 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Under SPÅ møte 10.12.20 vedtok Studentparlamentet å innføre daljer og pins. Et ønske 1 
frå parlamentet om forslag til konkrete design ble hørt, og det skal derfor vedtas hvordan 2 
daljene til SPÅ skal se ut. 3 
 4 
Saksbehandlers vurdering 5 
Saksbehandler mener at forslagene vedlagt denne saken står i stil med daljene utformet 6 
ved Sti og SPG, som videre viser til vår studentdemokratiske tilknytning.  7 
 8 
Innstilling 9 
Studentparlamentet vedtar vedlegg med foreslått design. 10 



Vedlegg SPÅ-sak 04/21 Daljer og pins 
 

Parlamentsmedlem Parlamentsmedlem med ett år 
ansiennitet 

  
  

Medlem av arbeidsutvalget Dalje (børstet gult metall) 
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Møtedato: 11.02.2021 Saksbehandler: Sander Reitan 

_______________________________________________________________________ 1 
 2 
SPÅ-sak 05/21 Kantina i Ålesund – matvalg, priser og bærekraft 3 
_______________________________________________________________________ 4 
 5 
Anbefalt lesning: 6 
 7 
Stortingsmelding 13 8 
 9 
Lenker 10 
[1] https://www.framtiden.no/gronne-tips/mat/sjekk-hvilken-mat-som-er-best-for-11 
miljoet.html  12 
[2 ] https://www.matprat.no/artikler/matproduksjon/hva-betyr-kjott-for-co2-utslippet-13 
ditt/?gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALhJH6OY1ztheA4qWkfE8_-14 
4zLYbRAHkn2F_IufO0_Jx1PaNNsB1W-2AesxoCc3wQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds  15 
[3] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-innlegg-ved-16 
framleggingen-av-klimaplan-2021-2030/id2827648/  17 
[4] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/heilskapeleg-plan-for-a-na-18 
klimamalet/id2827600/?expand=factbox2827603  19 
[5]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470204515004441?via%3Dihu20 
b  21 
[6] https://dyrevern.no/velg-dyrevennlig/kjott-egg-og-meieri/  22 
[7] https://naturvernforbundet.no/telemark/nyheter/kortreist-mat-article19235-23 
1844.html  24 
[8] https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_rankings?itemId=121  25 
__________________________________________________________________ 26 
 27 
Bakgrunn for saken 28 
 29 
Maten i kantina er for dyr, og lite bærekraftig. Dette må gjøres noe med! 30 
 31 
Når vi skal spise, tenker nok de fleste av oss på om det er enkelt, sunt for oss, smaker 32 
godt, eller kanskje på prisen. Hva man velger å ha i seg, påvirker både klima og dersom 33 
man spiser kjøtt påvirker man dyrevelferden [6]. Dette er valg som hvert enkeltindivid må 34 
ta, men som gjerne må legges til rette for av aktørene våre i samfunnet. For studenter 35 
ved NTNU i Ålesund vil dette i stor grad være kantina.  36 
 37 
Klima 38 
Det sies at kortreist mat er bra for både lokalsamfunnet og for klimaet. Det gir mindre 39 
utslipp som følge av kortere vei fra produsent til forbruker, og lokalbefolkningen blir 40 
mer bevisst [7]. Det er dog også at noen matvarer gir større klimafotavtrykk enn 41 
andre. Det er ikke vare kjøtt som gir høyt CO2 utslipp, men som man kan se på 42 
framtiden.no, ligger kjøttprdukter høyt på listen over forurensende matvalg [1].  43 
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2 
I stortingets klimamelding, har de gitt klar beskjed om at Norge kommer til å satse på 45 
klimavennlige løsninger, og viser til konsekvenser som taler for seg selv [3] De viser i 46 
klimameldingen hvilke påvirkninger offentlige anbud og større aktører kan ha på 47 
befolkningen. De skriver blant annet: «Regjeringa vil òg arbeide for at det offentlege 48 
stiller klima- og miljøkrav når vi kjøper mat og måltidstenester» [se stortingsmelding 49 
13]. 50 
 51 
Økonomi – For studenten og for SIT 52 
Billig mat er noe mange studenter virker opptatt av. Dette kan kanskje ha noe med 53 
studentøkonomien å gjøre, men kanskje vi også ønsker å slippe å tenke på alt mulig 54 
annet når det er travelt. Selv om SIT skal være til stede for studentene, kan rimeligere 55 
mat føre til at flere studenter benytter seg av deres tilbud. Dette kan ha en synergieffekt 56 
med tanke på deres rykte ut mot studentene, og samtidig gjøre omsetningen større. 57 
 58 
I Norge er det også dyrt å handle kjøtt sammenlignet med de fleste andre land. En kg 59 
storfekjøtt koster i Norge omtrent 31 dollar per kilo, og kommer dermed på 60 
andreplass for på verdensbasis [8]. Dette taler for sammen med helsefordelene og 61 
klimapåvirkningene at kantina bør vurdere andre alternativer. Verdens helse 62 
organisasjon for internasjonale organisasjon for forskning på kreft har indikert at 63 
inntak av rødt kjøtt er sannsynligvis kreftfremkallende, mens prosessert rødt kjøtt ble 64 
regnet som kreftfremkallende for mennesker. [5] 65 
 66 
SIT har også et stort samfunnsansvar, og har stor mulighet til å påvirke 67 
klimaendringene ved å forme de mange individene som benytter seg av deres 68 
kantiner, men også ved å tilrettelegge for at det er enklere å velge billig, sunn og 69 
klimavennlig mat. 70 
 71 
Saksbehandlers vurdering 72 
Studentparlamentet vedtok enstemmig i 2020 at vi ønsket kjøttfrie mandager i kantina, 73 
samt at de skulle utbedre sine veganske tilbud. Det ble også vedtatt at studentene ønsker 74 
flere glutenfrie tilbud og prisdifferensiering etter næringsinnhold per kilo. De spørsmålene 75 
som ko opp under diskusjon handlet for det meste om pris og bærekraft, og virker derfor 76 
som det som vi virket mest opptatt av når det gjelder dette temaet.  77 
 78 
Studentparlamentet bør tenke på følgende; 79 
 80 

- Som en del av samfunnet bør vi studenter bidra til økt miljøbevissthet.  81 
- Studentene i Ålesund trenger hjelp til å ta de rette miljøbevisste, sunne og 82 

prisgunstige valgene 83 
- Norge har forpliktet seg gjennom parisavtalen å få ned klimagassutslippene, 84 

og studentene som skal finne morgendagens løsninger bør bevisstgjøres tidlig 85 
om vår påvirkningskraft.  86 

- Menneskers etiske ansvar for å ta vare på dyr. Er det riktig at vi skal spise kjøtt 87 
som smaker bedre, når det går på bekostning av et dyrs levekvalitet? 88 

Innstilling 89 
Studentparlamentet mener at  90 

• Kantina i Ålesund skal lage rimelige, sunne og klimavennlige retter for studenter, 91 
ansatte og gjester som benytter seg av deres tilbud. Dette skal inkludere at kantina 92 
prioriterer vekk tilbudene med rødt og behandlet kjøtt. 93 
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