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NOTAT 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: Rapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa    
 
 
Tilråding: 
 
Styret tar Redaksjonsrådets rapport til etterretning. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Det vises til vedlagte rapport fra redaksjonsrådet. Rektor finner det nødvendig å gi noen 
kommentarer til rapporten. Disse er også presentert og drøftet med redaksjonsrådet i eget 
møte 16.02.09. 
 

 
Rådets mandat 
 
Rådets mandat inngikk i Styrets vedtak i sak 67/07: ”Styret ber rektor oppnevne et 
redaksjonsråd med mandat å se til at avisa drives i tråd med formålsparagraf og retningslinjer, 
og med spesielt fokus på redaksjonens uavhengige rolle og den kritiske journalistikken.”  
 
Det er etter rektors oppfatning ikke slik at et utpekt råd selv kan endre sitt mandat, uten at det 
skjer i overensstemmelse med den som har oppnevnt organet. Styret må derfor forutsette at 
Rådet forholder seg til det mandat som er gitt gjennom styrets vedtak. 
 
 
Rådets anbefalinger 
 
Rektor deler rådets oppfatning av at det er naturlig å videreutvikle dagens nettløsning i retning 
av en mer moderne nettavis både mht layout og funksjonalitet. Dette vil bli gjort sammenheng 
med andre planlagte webutviklingsprosjekter ved NTNU og er prioritert i vedtatt budsjett for 
2009.   
 
Når det gjelder avisas økonomi, kan rektor for øvrig opplyse at budsjettet for 2009 er 
opprettholdt på samme nivå som i 2007 og 2008. 
 
Rektor vil til slutt påpeke at Universitetsavisas primære rolle fortsatt er å være internorgan, 
eller ”ei avis for og om NTNU”. Dette kommer til uttrykk i vedtatt formålsparagraf for 
Universitetsavisa, som vedlegges. Behovet for styrket internkommunikasjon er tidligere 



understreket av styret i flere sammenhenger, og var også en av konklusjonene i 
Rokkanrapporten. Det er derfor etter rektors oppfatning viktig å styrke avisas posisjon 
ytterligere som et organ for kommunikasjon og fri meningsutveksling, slik det også går fram 
av formålsparagrafen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Redaksjonsrådets rapport 
 

2. Formålsparagraf for Universitetsavisa 
 



Rapport frå Redaksjonsrådet for Universitetsavisa til NTNU-styret 
 

1.0 Generelt om Redaksjonsrådet 

Redaksjonsrådet har hausten 2008 bestått av: 

Anne Gjelsvik – Fyrsteamanuensis, HF 

Einar J. Aas – Professor, IME 

Johan O. Jensen – ekstern representant med erfaring som journalist og PFU-medlem/leiar 

Axel Sandaas – student 

Ingjerd Lindeland – student 

 

Redaksjonsrådet har hausten 2008 avheldt tre møter, og på det fyrste av desse vart Ingjerd 

Lindeland vald som leiar, medan Axel Sandaas vart nestleiar. Referat frå møtane ligg vedlagt 

rapporten.  

 

2.0 Mandat for Redaksjonsrådet 

Arbeidsoppgåvene og ansvarsområda til Redaksjonsrådet var uklare då rådet møttes for fyrste 

gong 27. august, så rådet valde difor å fortolke mandatet gitt av styret i november 2007, og 

utforma og vedtok eit eige mandat på bakgrunn av dette på det neste møtet.  

 

 

Mandat for Redaksjonsrådet for Universitetsavisa, vedtatt 08.09.08: 
 
Redaksjonsrådet oppgave er å se til at avisen drives i tråd med formålsparagrafen og 
retningslinjer nedlagt i Styresak 67/07. Da med spesielt fokus på redaksjonens uavhengige 
rolle og den kritiske journalistikk.  
 
Redaksjonsrådets primære oppgave er å se til at avisen kan drives fritt og uavhengig i 
forhold til det innholdsmessige og Redaksjonsrådet forutsetter at de praktiske og 
økonomiske rammebetingelsene er lagt til rette for dette.  
 
Redaksjonsrådet vil fungere som et rådgivende organ ovenfor redaktøren og utgiver, ved 
rektor, ved henvendelser og kan uttale seg i konkrete enkeltsaker der det er påkrevd.  
 
Redaksjonsrådet anerkjenner redaktørens ansvar i henhold til redaktørplakaten: ”den 
ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold”.  
 
Redaksjonsrådet skal rapportere årlig til styret om rådets arbeid.  
 



Det er viktig for Redaksjonsrådet å vere ein nøytral part, særskilt i forhold til redaksjonen og 

rektor som eigar. Ein har difor vald å sikre informasjonsflyt gjennom at redaktør Audhild 

Skoglund og ein representant for rektor (Trond Singsaas) mottek møteinnkalling og –referat, 

og kan kalle inn den eine eller begge av partane der det er naudsynt. 

 

3.0 Universitetsavisa sin nye situasjon 

 

Etter NTNU-styret sitt vedtak er Universitetsavisa no i ein ny situasjon som eit fritt, 

uavhengig medium under Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Det er difor viktig at 

Universitetsavisa ikkje vert ståande med organisatoriske eller andre bindingar som hindrer 

den frie informasjonsformidlinga. 

 

Som følge av innføringa av redaktørplakat måtte Universitetsavisa skiljast frå 

Informasjonsavdelinga. Avisa fekk ein eigen redaksjon, ein ny ansvarleg redaktør, samt eit 

eige budsjett og ein eigen økonomi.  

 

Universitetsavisa sin framtidige økonomiske situasjon var eit aspekt som ikkje vart teken med 

i styrevedtaket frå 15. november 2007, og situasjonen er til ein viss grad enno usikker. 

Universitetsavisa har som ei ny og adskilt eining ikkje full oversikt over korleis økonomien i 

2009 vil verte, men det er liten tvil om at det er meirkostnader med å vere ei eiga eining. Den 

nye situasjonen til Universitetsavisa krev óg meir av dei tilsette i redaksjonen, så det vil vere 

naudsynt med ulike typar kursing og opplæring. 

 

Redaksjonsrådet registrerer forøvrig at det har vore ein del utfordringar i forholdet mellom 

NTNU sentralt og Universitetsavisa etter styrevedtaket i november 2007. Rådet ønskjer 

foreløpig å sjå på dette som startvansker. 

 

 
4.0 Redaksjonsrådet sine tilrådingar 

 

Redaksjonsrådet er så langt nøgd med korleis Universitetsavisa har tilpassa seg sin nye 

situasjon, både praktisk og redaksjonelt, men har avsluttingsvis nokre tilrådingar som rådet 

meiner må oppfyllast for at både Universitetsavisa og Redaksjonsrådet best mogleg kan 

oppfylle sine føremål.  



4.1 Redaksjonsrådet 

Redaksjonsrådet ser det som naudsynt at rådet får eigne nettsider kor rådet kan 

formidle sine arbeidsoppgåver gjennom å offentliggjere mandat, møtereferat, 

kontaktinformasjon og uttalingar. Desse nettsidene må vere uavhengig av både 

Infoavdelinga og Universitetsavisa. 

 

4.2 Tekniske løysinger 

I henhald til formålsparagrafen skal Universitetsavisa vere ei avis for og om NTNU, 

der målgruppene fyrst og fremst er ansatte og studentar. Dagens tekniske løysing er 

openbart til hinder for å oppnå ei effektiv nettavis. Samanliknar ein med andre 

nettmedia vert dette openbart. Redaktøren må få kome med ein kravspesifikasjon til 

verktyet, slik at det vert effektivt å nytte, og at hensiktsmessig layout kan lagast.  

 

4.3 Profilering av Universitetsavisa 

Redaksjonsrådet ser potensialet Universitetsavisa har for å utvikle sin funksjon som 

informasjonsorgan både internt på NTNU og for omverda, men ser behovet for ei auke 

i profileringa av avisa for å oppnå dette. Rådet meiner difor at Universitetsavisa i 

større grad bør verte synleggjort på NTNU sine øvrige nettsider. 

 

4.4 Universitetsavisa sin økonomi 

Redaksjonsrådet vurderer det slik at Universitetsavisa sin situasjon som ei ny 

uavhengig, utskilt eining medfører meirkostnader. Samtidig meiner rådet at den nye 

situasjonen vil kreve ein del kursing og opplæring av dagens tilsette i avisa. 

Redaksjonsrådet advarer difor mot kutt i budsjettet til Universitetsavisa, og meiner at 

for å sikre stabile økonomiske rammevilkår må budsjettet for 2009 som eit minimum 

oppretthaldast på same nivå som i 2008, men fortrinnsvis styrkast.  

 



 
Formålsparagraf for Universitetsavisa  
Formål Universitetsavisa er ei avis for og om NTNU. Avisas viktigste oppgave er å formidle 
informasjon om universitetets primærvirksomhet; undervisning, forskning, formidling og 
etterutdanning. Den skal ha en profil som skiller den ut fra vanlig presse, ved å være en 
spesialavis for universitetsrelatert stoff og debatt. Avisa skal tilstrebe et kritisk journalistisk 
perspektiv i tråd med den frie pressens idealer.  
 
Ansvar Den redaksjonelle ledelse for avisa utøves av en ansvarlig redaktør underlagt 
Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Avisa har et redaksjonsråd. Studentene skal 
være representert i redaksjonsrådet. Rådet oppnevnes av rektor. Rådet rapporterer årlig til styret. 
Rådets oppgave er å se til at å se til at avisa drives i tråd med formålsparagraf og retningslinjer, og 
med spesielt fokus på redaksjonens uavhengige rolle og den kritiske journalistikken.  
Avisa skal:  
 

• være et organ for kommunikasjon og stimulere til meningsutveksling og fri debatt.  
 
• informere om universitetets virksomhet og interesseområde og i størst mulig grad presentere 

mangfoldet av aktiviteter og miljøer ved universitetet.  
 
• være et talerør og informasjonsorgan overfor omverdenen.  
 
• bidra til å skape en organisasjonskultur preget av åpenhet og samhold, hvor det skal gis rom 

for å ta opp vanskelige og kontroversielle saker.  
 
• bringe stoff som analyserer forutsetningene for, og resultatene av NTNUs virksomhet.  
 
• så langt som mulig bygge sine saker på åpne kilder og vektlegge at ulike parter skal komme 

til orde samtidig i kontroversielle og konfliktfylte saker  
 
Målgrupper Universitetsavisas målgrupper er først og fremst ansatte og studenter ved NTNU. 
Avisa skal også profilere universitetet utad; overfor eksterne institusjoner, offentlige myndigheter 
og et bredere publikum. Det bør tas hensyn til de ulike målgruppene i profilering og 
stoffprioriteringer. 


