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Redaksjonsrådet for Universitetsavisa skal årlig fremlegge rapport for Styret.   
Vedlagt er årsrapport for 2009. 
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Rapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa til NTNU-styret for 2009 
 

 

Redaksjonsrådet har i 2009 bestått av: 

Anne Gjelsvik – Professor, HF 

Einar J. Aas – Professor, IME 

Johan O. Jensen – ekstern representant med erfaring som journalist og som medlem/leder av Pressens 

faglige utvalg  

Axel Sandaas – student 

Ingjerd Lindeland – student 

Etter at Ingjerd Lindeland gikk ut i juni overtok Gjelsvik som rådets leder. 

 

Fra 1.1.2010 er Ingvill Marie Moen og Bjørnar Kvernevik nye studentrepresentanter.  

 

Redaksjonsrådet er et rådgivende organ for eier (NTNU) og redaktør, og skal blant annet rådgi i 

forhold til Redaktørplakaten og pressens egen Vær Varsom-plakat. 

 

Redaksjonsrådet er fornøyd med hvordan Universitetsavisa har tilpasset seg sin nye situasjon som 

uavhengig avis, både praktisk og redaksjonelt, og ser med tilfredshet at en rekke forhold ved 

årsskiftet 2010 har funnet en tilfredsstillende løsning. 

 

Tore Oksholen ble fast ansatt som redaktør fra 1.juni 2009 etter først å ha vært konstituert i stillingen 

fra 1. februar. Etter at han tiltrådte har avisen tilsatt Sølvi W. Normannsen (som tiltrådte1.november 

2009), som har lang erfaring som nyhetsjournalist, og avisa vil fra 2010 også ha styrket sin redaksjon 

med ytterligere en journalist i halv stilling (i stedet for omfattende bruk av frilansere). 

Redaksjonsrådet er glad for at redaksjonen nå er konsolidert og vurderer personalsituasjonen som 

langt mer tilfredsstillende enn for et år siden. 

 

Ved inngangen til 2010 kom også den nye og etterlengtede nettløsningen på plass. Den nye 

webløsningen heter Content Studio, med webplattformen Escenic, og er levert og driftet av 

Adresseavisen. Denne webløsningen er også benyttet av en rekke lokalaviser. Universitetsavisa 

framstår ved inngangen til 2010 som en avis med en egen layout, adskilt fra NTNU og med en langt 

mer praktisk løsning for avisen og med bedre leservennlighet for brukerne.  

 



  
  
  

    Side 3 av 3 
 
Utskrift: 08.03.10 16:13 r:\kollegiet\saker_prot\18.03.10web\o-6.10.doc 

Redaksjonsrådet har ved siden av å holde seg orientert om utviklingen i avisens redaksjon og 

rammebetingelser behandlet to klagesaker i perioden. Universitetsavisas redaksjonsråd har rådgitt 

redaktøren i forbindelse med grensesetting for publisering av leserinnlegg, samt på anmoding fra 

redaktøren i Universitetsavisa, og Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) behandlet UAs dekning 

av SITs kantinetilbud. Redaksjonsrådet påpekte i en uttalelse at Universitetsavisen i sin sak 

”Studentene spiser ikke på kantina”, burde vært mer presis i sin bruk av bakgrunnsmaterialet og 

tittelen på saken var misvisende.  

  

 

Universitetsavisas redaksjonsråd, 01.03.2010 

 

 


