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SPÅ-sak 18/21 – Panteordning ved NTNU Ålesund og Studentparlamentet  
_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
AU - Arbeidsutvalg 
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet 
Sti – Studenttinget 
SIALS – Studentorganisasjonene i Ålesund 
 
Vedlegg 

 Studenttinget fordeler pant fra NTNU i perioden 2021-2023  

_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken
Ved NTNU i Ålesund samles panten i dag inn i samarbeid med Infinitum. Det er 1 
studentparlamentets AU som utfører jobben med å samle inn og tømme 2 
pantetønnene som står på campus og parlamentet som disponerer midlene. 3 
Midlene har ikke noe spesifikt formål, men pantepengene går direkte til formål som 4 
gagner studentene ved NTNU Ålesund. Eksempler på dette er pingpongballer, 5 
racketer, kaker, kaffe, støtte til arrangementer etc. Bruken er med andre ord meget 6 
løst definert. 7 
 8 
Sti donerer hvert år sine pantepenger til veldedige formål som justeres hvert andre år 9 
og det er forsøkt å implementere pengene fra Ålesund i denne donasjonen. Når dette 10 
var en sak i 2018 ble ikke Ålesund lagt under Trondheims ordning da det ble 11 
argumentert for at det gikk mot vår autonomi og selvbestemmelsesrett. At Ålesund 12 
selv skulle få bestemme hva pantepengene skulle gå til var det da bred enighet om i 13 
studenttinget. Det samme var tilfelle ved forrige runde i Sti i 2021, men det ble da 14 
utformet et ønske fra Sti at det opprettes sak om pantepengene i både Ålesund og 15 
Gjøvik for å etablere hva pengene skal gå til. 16 
 17 
Sti valgte i 2021 å donere pantepengene i perioden 2021-2023 til Founders Pledge 18 
Climate Fund, refererer til linje 111-145 i vedlegg. Dette er hva pantepengene ved 19 
NTNU i Ålesund også vil gå til dersom vi velger å bli med på Trondheims ordning. 20 
 21 
Studentparlamentet i Ålesund startet i 2020 et initiativ for lavterskel søknader om små  22 
pengesummer til støtte for studentorganisasjoner og linjeforeninger for å bidra til økt  23 
aktivitet og stabilitet. 24 
 25 
Saksbehandlers vurdering 26 
 27 
Frivilligheten i Ålesund sitt største hinder er og forblir økonomi, derfor har 28 
argumentasjonen til AU blitt møtt med forståelse fra Sti. Et vedtak rundt 29 
pantepengene og deres formål bør derimot gjennomføres for å etablere en formell 30 
løsning for bruk av pengene. 31 
 32 



 

  

 

2
Det er høyst ønskelig å beholde midlene, som varierer mellom 6-12.000 i årlig 33 
inntekt, i Ålesund tiltenkt de formålene de nå benyttes til, og at man ikke blir med på 34 
Trondheims ordning slik den står i dag. 35 
 36 
Leder for AU i Ålesund har allerede startet å se på mulighetene for å opprette et 37 
SIALS-fond eller tilsvarende løsning for å anskaffe felles midler til hele SIALS. Dette 38 
for å lette deres økonomiske press og bidra til økt aktivitet ved campus. Et slikt fond 39 
ville vært en gunstig mottaker av pantepengene fra campus da dette vil sørge for at 40 
pengene går til ordninger som ganger studentene. 41 
 42 
 43 
Innstilling 44 
 45 

 Pantepengene ved NTNU i Ålesund skal gå til studentformål ved campus slik de 46 
tradisjonelt har gjort, administrert av AU. 47 

 Studentparlamentet ønsker at det utarbeides en plan for et SIALS-fond som kan 48 
gagne hele studentfrivilligheten. 49 

 Dersom det opprettes et SIALS-fond eller lignende løsning skal pantepengenes 50 
bruk tas opp på nytt i studentparlamentet. 51 
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SPÅ-sak 17/21 – Profilering av studentparlamentet  
_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
 
Vedlegg 

  
 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken
Profilering og synlighet på campus og blant medstudenter er viktig for alle 1 
studentorganisasjoner, både for å vise organisasjonenes profil, men også for å vise 2 
aktivitet, tilhørlighet og videre rekruttering. 3 
 4 
Studentorganisasjonene ved campus Ålesund har gode tradisjoner med å bruke 5 
gensere og t-skjorter til sine deltagere for å vise sitt medlemskap, det samme gjelder 6 
for studentparlamentet. Studentparlamentet fikk derimot ny logo og grafisk profil i 7 
2020 etter en omfattende prosess. 8 
 9 
Alle medlemmer av studentparlamentet pleier å få utdelt en genser med logo dekket 10 
av parlamentet til eget eie. 11 
 12 
 13 
Saksbehandlers vurdering 14 
Det er utrolig viktig å etablere gjenkjennelighet og tillit til parlamentets nye profil og 15 
logo, det er derfor viktig at nytt materiell som anskaffes følger vår grafiske profil. 16 
Det er etter saksbehandlers vurdering særdeles viktig at årets parlament får utdelt 17 
gensere/t-skjorter som samsvarer med etablert grafisk profil for å styrke synlighet og 18 
tilstedeværelse ved campus. 19 
 20 
Parlamentet og dets medlemmer stiller derimot litt annerledes vedrørende profilering 21 
enn de andre studentorganisasjonene da vi innehar rollen som demokratisk valgte 22 
studenter og skal fungere som et forbilde for campus. Det betyr at det ikke er 23 
ønskelig med bilder iført parlamentets profil i sammenheng med fest/fyll eller andre 24 
scenarioer som kan skade parlamentets omdømme. Det bør derfor vurderes om det 25 
skal utarbeides en avtale med de som mottar grafisk profilerte klær med 26 
parlamentets logo som beskriver hvordan disse skal behandles. 27 
 28 
Samsvarsdokumentet bør utgreie når, hvor og hvordan plaggene skal og ikke skal 29 
benyttes, samt eventuelle reaksjoner for brudd på avtalen.  30 
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Innstilling 31 
 32 

 Studentparlamentet ønsker at klær som anskaffes følger parlamentets grafiske 33 
profil. 34 

 Det er ønskelig med tydelige logoer på klærne. 35 
 Det bør utarbeides et samsvarsdokument som alle medlemmer underskriver når 36 

man får utdelt profilerte artikler hvor det inngås avtale om at man ikke benytter 37 
disse ved aktiviteter som ikke samsvarer med rollen man innehar i parlamentet. 38 



 
Innkalling til parlamentsmøte 
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Studentparlamentet - SPÅ 
 

Dato: 24.10.21 Start: 10:00  
Sted: Stranda Fjellgrend Slutt: 12:00  

 
Forfall meldes til lena.k.brandal@ntnu.no senest fredag 22. oktober 2021. 
 
 Godkjenninger og orienteringer 

 Valg av ordstyrer, bisitter og referent 
 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 Godkjenning av innkalling 
 Saker til eventuelt 
 Godkjenning av saksliste/dagsorden 

 
 
Orienteringer  

 Orienteringer fra AU 
 Orientering fra råd og utvalg 
 Orientering fra ledelsen 

 
Saker: 
 
SPÅ-sak 17/21 – Profilering av studentparlamentet  
SPÅ-sak 18/21 – Panteordning ved NTNU Ålesund og Studentparlamentet  
 
 
Eventuelt 
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