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MØTEINNKALLING 
Studenttingsmøte 05/15 

Dato: 22.04.15 - Møtetid: 17:15 – D11, Dragvoll 
Utsendt: 16.04.2015 

 

Til: Arbeidsutvalget 
 Studenttingsrepresentanter med vara 
 Faste observatører 
 
Kopi til: Styret NTNU 
 Administrasjonen NTNU 
 Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
 Studenter i utvalg og tillitsverv 
 Studentmedia 
Saksliste: 
Ref-sak 34/15 STi-møte 04/15* 
Ref-sak 35/15  AU-møte 07/15 – 09/15 [1][2][3] 
Ref-sak 3615 AU-medlemmene referer kort  
Ref-sak 37/15  Referat NTNU-styret 
Ref-sak 38/15 Referat fra Studentråd/allmøter  
Ref-sak 39/15 Ref fra Velferdstinget 
Ref-sak 40/15 Ref fra råd, verv og utvalg  
Ref-sak 41/15 Ref fra SP-HiST og DMMH 
Ref-sak 42/15 Ref fra NSO 
Ref-sak 43/15 Ref fra oppnevninger gjort i AU 
 
STi-sak 19/15 Utvisning av internasjonale studenter og forskere ved NTNU* 
STi-sak 20/15  Premisser for fusjon* 
STi-sak 21/15 Innstilling på studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for 

lektorutdanningene* 
STi-sak 22/15  Innstilling på studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for 

sivilingeniørutdanningene* 
Eventuelt        

Møtekritikk 
 
Dersom du ikke kan møte, må du melde fra snarest til Studenttinget på  
tlf. 73 59 32 88 / sti@studenttinget.no  
 
Jone Valen Trovåg /s/     
Leder       Andreas Noteng /s/ 

Konsulent 
* vedlegg 
 
[1]: http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/Fil:M%C3%B8tereferat_07-15.pdf 
[2]: http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/Fil:M%C3%B8tereferat_08-15.pdf 
[3]: http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/Fil:M%C3%B8tereferat_09-15.pdf 
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MØTEREFERAT 

Studenttingsmøte 04/15 
 

Dato: 12.03.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus 
 
 

Til: Arbeidsutvalget 
 Representanter med vara 
 Faste observatører 
 
Kopi til: Styret NTNU 
 Administrasjonen NTNU 
 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 
 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
 Norsk Studentorganisasjon 
 Studentmedia 
 

Referent: Hege Hoem Spjøtvold 
 
Tellekorps: Christian Tangene, Elise Landsem og Hans Petter Kleppan 
  
Møteleder: Carl Fredrik Tjeransen 
 

Til stede:        Representant fra: 
Maria B. Skaret AB 
Jan Petter Neverdahl DMF 
Fredrik Aronsen HF 
Monika Heggem 
Kathrine Bache Nilsberg 
Espen Eigil Berratt-Due Solum 
 
Eirik Myrvoll-Nilsen 

HF 
HF 
HF – vara - dro i 

pausen 

IME 

Marta H. Ranestad 
Bendik Deraas 
Sverre Johann Bjørke 

IME 
IME 
IME 

Douglas Chukwuekwe IVT var der under 

STi-sak 15 og 17 
Elisa Elmies IVT 
Karen Ane F. Skjennum IVT 
Lars H. Flå IVT 
Pål Øien SVT 
Tone Svendsen Endal SVT 
Eivind Rindal SVT 
Tord Standnes SVT 
Siv W. Haarberg SVT 
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Julie Seriana Melhus SVT 
Hanna Austli Pettersen SVT (dro etter sak 

17/15) 
Kristian Hovd Sjøli 
Maria Honerød 
Jone Valen Trovåg 

SVT 
Orgnest 
Leder 

  
  

Forfall:  
Asle J Tomstad 
Anne Helene Bakke 
Per-Dimitri B. Sønderland 
Eirik Degnes Neerland 
Yngve Mannsåker Hereide 

IVT 
HF 
NT 
NT 
Fafonest 
 

 
Bakbenken:  
 Kjetil Akø     KK 
 Hans Petter Kleppan    Nestleder VT 
 Anne Finstad     Leder VT 
 Per Christian Tangene    NTNU-Styret 
 Elise Landsem     NTNU-Styret 
 Knut N. Figenschou     
 Theo L. Winther    FTR – DMF 
 Maiken Vasset Størkersen   VT – AU 
 Synne Grønvold    Leder SP-HiST  
 Sarah R. Skallist    FTV 2 – SVT 
 Trine E. Meling     FTV 1 – IME siving 
 Per Fridtjof Larsen    Leder Samfundet 
 Åse Hestnes     Samfundet 
 Erling R. Landet    FTV 1- SVT 
 Jørgen Gunderengen    DMMH 
 Morten Telle     Leder SR-DMMH 
 Helene Sommerseth Bankland  DMMH 
 Åslaug Bjerke     Fadderutvalget 
 Viktor Røssnes     Fadderutvalget 
   
 
 
 
Carl Fredrik Tjeransen ble godkjent som møteleder og Hege Hoem Spjøtvold ble 
godkjent som referent. Tellekorps ble Christian Tangene, Elise Landsem og Hans 
Petter Kleppan 
 
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Prorektor for innovasjon og utdanning, Johann Hustad, var og informerte om 
forskning, innovasjon og utdanning ved NTNU 
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Studenttingssaker: 

STi – sak 14/15  Valg av faste representanter til Velferdstinget 

(Kl. 18:15)  Antall stemmeberettigede under saken: 21 
Maria Honerød orienterte om saken. 
Det var 16 kandidater 
Det ble en spørsmålsrunde 
Strek satt kl. 19.15 

Kandidater: 

  
 Ellen Helstad 
 Monica Gundersen 
 Ida Amalie Krüger 
 Oleiv Mæhle Grimsrud 
 Magnus Fjellstad 
 Kjetil Akø 
 Oda Bjørnsborg 
 Johannes P. Lorentzen 
 Silje Bjordal 
 Kristian N. Svartås 
 Elle Cerullo 
 Hanna Ilduko Yabor 
 Mathilde K. Volle 
 Henrik S. Dahl 
 Linn Braaten 
 Maiken Vasset Størkersen 
  
 

Votering:  

1. Ellen Helstad  7,91 stemmer 
2. Hannah Ilduko Yabor 7,01 stemmer 
3. Oda Bjørnsborg  6,84 stemmer 
4. Henrik S. Dahl  5,98 stemmer 
5. Kjetil Akø   5,87 stemmer 
6. Linn Braaten   5,39 stemmer 
7. Silje Bjordal   5,07 stemmer 
8. Maiken V. Størkersen 3,80 stemmer 
9. Elle Cerullo   2,95 stemmer 
10. Johannes P. Lorentzen 2,56 stemmer 
11. Kristian N. Svartås  2,50 stemmer 

Vedtak: «Faste representanter til Velferdstinget for perioden 2015/2016 er: 

«Ellen Helstad,  Hannah Ilduko Yabor, Oda Bjørnsborg, Henrik S. Dahl, 
Kjetil Akø, Linn Braaten, Silje Bjordal, Maiken V. Størkersen, Elle 
Cerullo, Johannes P. Lorentzen, Kristian N. Svartås»  
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STi – sak 17/15  Fadderutvalgets budsjett 2015 

(Kl. 20:00)  Antall stemmeberettigede under saken: 21 
Viktor Grande Røssnes orienterte om saken. 
 
Vedtak: Budsjettet for 2015 ble godkjent. 
 

Navn Budsjett 2015 

INNTEKTER  

Overføringer/Inntekter  

Tilskudd fra NTNU 160 000,00 

Tilskudd fra NTNU - lønn 72 000,00 

Sponsorpenger 50 000,00 

Salg av Fadderbarnbånd 200 000,00 

Overskudd forrige år 757,00 

Cover 0,00 

Bruk av EK 64 833,00 

Fond 85 000,00 

SUM INNTEKTER 547 590,00 

  

  

UTGIFTER  

Lønn  

Honorar 72 000,00 

 72 000,00 

Kontordrift  

Kontorrekvisita 0,00 

Mobiltlf 0,00 

Mobil ab 0,00 

Drift av webside 90,00 

 90,00 

  

Trykksaker 0,00 

Grafisk materiell til kampanje 0,00 

Materiell til fadderuka 0,00 

Materiell til immatrikuleringsdagen 0,00 

Fadderhåndbok (350 stk) 0,00 

Fadderbarnhåndbok ( 3300 stk) 0,00 

 0,00 

Fadderutgifter  

Rekruttering 0,00 

Tilskudd til linjeforeninger 215 000,00 

  

 215 000,00 
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Fadderforpleining 0,00 

Incentiver til faddere 0,00 

Snacks for alle under faddergalla 0,00 

Fadderkurs august/møtekveld 0,00 

Premiering 0,00 

 Mat faddergalla til fadderne 0,00 

Styret  7 500,00 

Fadder t-skjorter 0,00 

Fadderarmbånd og fadderbarnsarmbånd 12 000,00 

  

 19 500,00 

Fadderuka  

Totalutgift SMS 35 000,00 

mva 0,00 

 35 000,00 

  

Arrangementer 0,00 

Stands på Immatrikuleringsdagen 0,00 

Rebusløp 0,00 

Diverse leker 0,00 

Diverse arrangementer 120 000,00 

Dragvollympics 0,00 

Stand up 70 000,00 

Forhåndskjøp av billetter på vista for fadderne og alle med 

bånd 0,00 

 190 000,00 

  

Bank og bil 0,00 

Leie av bankterminal 5 000,00 

Leiebil 0,00 

Drivstoff/ parkering 1 000,00 

 0,00 

 6 000,00 

Diverse   

Kosthold 10 000,00 

  

 10 000,00 

Finansinntekter-/kostnader og gebyrer 

Gebyrer og avgifter 0,00 

Renter av innskuddskonti  

Kreditorer 0,00 

Debitorer 0,00 

  

 547 590,00 
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STi – sak 15/15  Valg av vedtektskomite 

(Kl. 20:15)  Antall stemmeberettigede under saken: 22 
Maria Honerød orienterte om saken. 
Det var 3 kandidater 
Det ble en spørsmålsrunde 
 
Kandidater: Eivind Rindal 
 Kristian Sjøli 
 Kristian Svartås 
 
 
Vedtak: «Kristian Sjøli, Kristian Svartås og Eivind Rindal ble valgt inn i  
  vedtektskomtieen ved akklamasjon» 
 

 

PAUSE kl. 20.35 - 20.55 

 

STi – sak 14/15  Valg av vararepresentanter til Velferdstinget 

(Kl. 20:55)  Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Maria Honerød orienterte om saken. 
Det var 8 kandidater 
Det ble en spørsmålsrunde 
 
Kandidater: Monica Gundersen 

Ida Amalie Krüger  
Oleiv Mæhle Grimsrud 
Magnus Fjellstad 
Mathilde K. Volle 
Kristian Sjøli 
Bendik Deraas 
Julie Seriana Melhus 

Votering: 

 Kristian Sjøli   10,62 stemmer 
 Bendik Deraas  8,95 stemmer 
 Julie Seriana Melhus 6,75 stemmer 
 Mathilde K. Volle  5,17 stemmer 
 Oleiv Mæhle Grimsrud 4,14 stemmer 
 Ida Amalie Krüger  3,93 stemmer 
 Magnus Fjellstad  3,78 stemmer 
 Monica Gundersen  1,89 stemmer 
 
Vedtak: «Vararepresentanter for Velferdstinget 2015/2016 

1. Kristian Sjøli    
2. Bendik Deraas   
3. Julie Seriana Melhus  
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4. Mathilde K. Volle   
5. Oleiv Mæhle Grimsrud  
6. Ida Amalie Krüger   
7. Magnus Fjellstad   
8. Monica Gundersen   

 

 

STi – sak 16/15  Studenttingets budsjettprioriteringer for 2016 

(Kl. 21:05)  Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Jone Valen Trovåg orienterte om saken 
 
Det ble åpnet for debatt. 
Det kom inn 2 endringsforslag til saken 
 
Forslag 1: Fremmet av Lars Flå 
«Studenttingets budsjettprioriteringer for 2016: 

1. NTNU skal i sitt budsjett legge til rette for at flere emner ved NTNU 

digitaliseres 

2. NTNU må sikre at ForVei består og tilbys til alle studenter. Dette sikres best 

gjennom sentralfinansiering av tilbudet. 

3. NTNU skal opprette et studentombud. Dette skal være en stilling eller enhet 

som har som hovedoppgave å ivareta studentenes rettigheter» 

 
 
Forslag 2 Fremmet av Lars Flå 
«Studenttingets budsjettprioriteringer for 2016: 

1. NTNU må sikre at ForVei består og tilbys til alle studenter. Dette sikres best 

gjennom sentralfinansiering av tilbudet 

2. NTNU skal opprette et studentombud. Dette skal være en stilling eller enhet 

som har hovedoppgave å ivareta studentenes rettigheter 

3. NTNU skal i sitt budsjett legge til rette for at flere emner NTNU digitaliseres» 

 
Prøvevotering for AU’s innstilling eller annet: 10 for 9 mot 
 
Votering: Studentombud på 1. plass: 15 stemmer for 
  ForVei på 1.plass:   1 stemme for 
  Digitalisering på 1.plass  2 stemmer for 
 
  Digital læring på 2. plass  4 stemmer for 
  ForVei på 2. plass   15 stemmer for 
 
  Skal vi ha med digital læring: 8 stemmer for 9 stemmer mot 
 
Votering over helheten: 16 stemmer for, 3 stemmer mot 
 
 

7 



8 
 

 

16.04.2015  
 

 Vedtak: 
1. «NTNU skal opprette et studentombud. Dette skal være en stilling eller enhet som 

har som hovedoppgave å ivareta studentenes rettigheter. 
2. NTNU må sikre at ForVei består og tilbys til alle studenter. Dette sikres best 

gjennom sentralfinansiering av tilbudet. 

 

 STi-sak 18/15  Velferdstingets sammensetning 

(Kl. 21:50)  Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Jone Trovåg orienterte 
Saken ble diskutert 

Prøvevotering 16 stemmer for AU, 2 mot og 1 avholdende 

Kontantstrek  16 stemmer for 
Strek satt kl. 22.15 
 
Votering: 2 stemmer mot, 1 avholdende og 16 stemmer for 

Vedtak:  

«Studenttinget mener det er riktig at alle institusjoner som er en del av SiT får muligheten  
til å påvirke SiT gjennom Velferstinget. 
 
Studenttinget støtter derfor at Campus Kristiania får en plass i Velferdstinget og at antall  
Representanter da blir 19 der 11 er fra NTNU». 
 

Referatsaker 

Ref-sak 23/15 STi-møte 03/15 

Referatet fra STi-møte 03/15 ble godkjent 

Ref-sak 24/15  AU-møte 6/15 

Godkjent 

Ref-sak 25/15 Referat fra medlemmene i AU 

Referering sendt ut på mail 

Ref-sak 26/15  Referat Styret 

Referering sendt ut på mail 
Styrerepresentantene refererte fra møte den 11. mars 

Ref-sak 27/15 Referat fra Studentråd/allmøter 

Trine Meling orienterte fra IME 

Ref-sak 28/15 Referat fra Velferdstinget 

Hans Petter Kleppan refererte fra Velferdstinget. 
 
Ref-sak 29/15 Referat fra råd, verv og utvalg 
Maria Honerød fra Valgstyret 
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Ref-sak 30/15 Referat fra SP-HiST og DMMH 

Synne Grønvold orienterte fra SP-HiST 
Morten Telle orienterte fra DMMH 

Ref-sak 31/15 Referat fra NSO 

Ingen som hadde noe å referere 

Ref-sak 21/15 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Ingen oppnevninger gjort 

Ref-sak 22/15 Referat fra DION 

Ingen som var tilstede 
 

Eventuelt 

(Kl. 22:50) 

 Jone Trovåg oppfordret alle til å følge med på ntnu.no/saks 

 Maria Honerød orienterte om at det ikke blir styrevalg i vår pga SAKS 

 Marie Honerød oppfordret også representantene til å hjelpe til på stand 
 
 
 
Møtekritikk  
Tatt til etterretning 
 
 
 
 
Kl. 23:10 Møtet hevet! 
 
 
 
 
 
Jone Trovåg /s/ 
Leder       Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
       Referent 
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 1 

Møtedato: 22.04.2015    Saksbehandler: Anne Helene Bakke 2 

_____________________________________________________________________ 3 

4 STi-sak 19/15  Utvisning av internasjonale studenter og forskere ved 

5 NTNU 

___________________________________________________________ 6 

 7 

Vedlegg 8 

Vedlegg 1: Resolusjon vedtatt på NSOs 1 - 2014/2015 (28. september 2014) 9 

Vedlegg 2: FN Sikkerhetsråds sanksjon 1737  10 

I tekst: Eksportkontrolloven § 1 11 

 12 

Forkortelser 13 

STi - Studenttinget NTNU 14 

NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 15 

SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 16 

SEDAI - Stop Education Discrimination Against Iranians 17 

IVT - Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi 18 

NSO - Norsk Studentorganisasjon 19 

PST - Politiets Sikkerhetstjeneste 20 

UDI - Utlendingsdirektoratet 21 

 22 

Bakgrunn for saken 23 

På STi-møte 02/15 ble det uttrykt interesse for å ta opp saken.  24 

 25 

I 2014 ble PST og UDIs retningslinjer for innvilgning av studieopphold til internasjonale 26 

akademikere skjerpet som følge av FNs sanksjoner mot Iran. Dette er et tiltak for å 27 

10 



hindre Irans anskaffelse av atomvåpen. Sanksjon 1737 forbyr eksport av våpen og dets 1 

relaterte materiell samt spesifiserte iranske personer. Norge har fulgt opp denne 2 

sanksjonen, noe som har ført til at cirka 54 iranske stipendiater og studenter har blitt 3 

nektet studie- og forskningsplasser ved norske universitet, deriblant NTNU. Tallene er 4 

hentet fra Universitetsavisa.  5 

 6 

I tillegg sier Utlendingsforskriften § 6-35 1. ledd at overføring av sensitiv teknologi til 7 

spesifiserte nasjoner som Iran, er ulovlig.  8 

 9 

Ved UiA ble én professor med europeisk statsborgerskap og én kinesisk stipendiat også 10 

sendt ut av landet. De har vært ansatt ved UiA i henholdsvis åtte og tre år.  11 

 12 

NTNU-stipendiater innen redusering av CO2-utslipp i aluminiumsproduksjon ved IVT 13 

har fått avslag på søknaden om oppholds- og arbeidstillatelse, hvorav én av to ble sendt 14 

ut av landet i vinter - nesten åtte måneder etter de begynte ved NTNU. En annen iransk 15 

stipendiat som forsket på offshore vindturbiner ble også kastet ut.  16 

 17 

NSO, SAIH, SEDAI samt rektor Gunnar Bovim har uttrykt misnøye med UDI og PSTs 18 

handlinger. I høst vedtok NSO en resolusjon som er kritisk mot praksisen som er ført. 19 

SEDAI samlet inn 13 000 signaturer til og for Stortinget, slik at saken skulle bli fokusert 20 

på. SAIH Trondheim sendte inn en Studentersamfundsresolusjon om saken for noen 21 

uker siden.  22 

 23 

NSOs resolusjon peker på Nederland som et eksempel. Der vedtok domstolene 24 

diskrimineringen som lovstridig. Dette med tanke på diskriminering av nasjonalitet. 25 

Nederland er, i likhet med Norge, også et NATO-land og deler dermed mange av de 26 

samme sikkerhetsmessige prioriteringene. NSO mener at: “Utdannelse ikke er en vare. 27 

NSO stiller seg derfor kritiske til at utdanning underlegges eksportkontrollovgivningen 28 

på lik linje med teknologi.”  29 

 30 

Eksportkontrolloven § 1 påpeker at: “Kongen kan bestemme at varer og teknologi som 31 

kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av 32 
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produkter til militært bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, 1 

samt varer og teknologi som kan benyttes til å utøve terrorhandlinger, jf. straffeloven § 2 

147 a første ledd, ikke må utføres fra norsk tollområde uten særskilt tillatelse” 3 

(uthevelse av saksbehandler).  4 

 5 

Jostein Mårdalen, leder ved Institutt for Materialteknologi, mener også at 6 

saksbehandlingens tid er kritikkverdig. Videre skulle han ønske at NTNU kunne hatt en 7 

stemme i disse prosessene, når det kommer til fagets natur – ikke personens bakgrunn. 8 

Per dags dato er det utarbeidet et nytt system som tilsier at NTNU kan sende sine 9 

potensielle søkere til UDI for bakgrunnssjekk før intervju av stipendiater.  10 

 11 

Arbeidsutvalgets innstilling:  12 

Saksbehandler mener at PST og UDIs prosesser mot, først og fremst, iranske 13 

akademikere fremkommer som uryddige. De bidrar til usikre fremtidsutsikter for norsk 14 

akademia - men mest av alt de internasjonale forskerne og studentene som tilbringer 15 

mange arbeidsmåneder i Norge før de blir kastet ut. Vi taper kampen om de kloke 16 

hodene – de iranske akademikerne er godt kvalifiserte studenter.  17 

 18 

Saksbehandler forstår at PST og UDI kan ha ikke-offentliggjørbare grunner til å sende 19 

internasjonale akademikere ut av Norge, men disse prosessene burde ikke la vente på 20 

seg i så mange måneder at vedtak om utvisning faller etter at de internasjonale 21 

etablerer seg. Situasjonen medfører stor usikkerhet i de internasjonale akademikernes 22 

liv.  23 

 24 

Det er også viktig å bemerke at PST kan ha personlige grunner til å sende forskere ut, 25 

men at de ikke har kunnskapen som behøves for å vurdere de forskjellige fagområdene 26 

uten rådgivning fra utdannelsesinstitusjonene. 27 

 28 

Saksbehandler ønsker at Studenttinget tar stilling til følgende resolusjonsforslag: 29 

 30 

  31 
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Forslag til resolusjon: 1 

 2 

● Studenttinget mener at de respektive universitetene, som NTNU, skal ha en 3 

stemme i søknadsbehandlingen om arbeids- og oppholdstillatelse til 4 

internasjonale akademikere som faller under tvil av søknadenes saksbehandlere. 5 

Universitetene selv har god kunnskap om hvilke fagfelt som kan ansees å være 6 

av sensitiv kaliber, mens ekspertinstitusjoner som UDI og PST kan stå for 7 

bakgrunnssjekk av personer.  8 

● Det burde etterstrebes at denne behandlingstiden reduseres, og at endelige svar 9 

om oppholdstillatelse bør gis raskest mulig.   10 

● Forskning og kunnskap publiseres som oftest under “open access”. Det er viktig 11 

at akademia forblir et verdensåpent fora. Denne kunnskapen kan uansett hentes. 12 
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26.09.14-28.09.14 Protokoll landsstyremøte 1 - LS1 2014/2015, 26.09.14-28.09.14, NITO 
Konferansesenter  vedlegg 1 

  2 sider 

VEDLEGG 1: RESOLUSJON OM IRANSKE STUDENTER 1 

STOPP DISKRIMINERING AV IRANSKE STUDENTER 2 
Resolusjon vedtatt på NSOs landsstyremøte 1 – 2014/15 (28. september 2014). 3 

 4 
I mai ble tre iranske studenter på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) kastet ut 5 
ni måneder ut i studiet. Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som står bak utvisningen. Dette 6 
kommer på bakgrunn av PSTs fortolkning av FNs resolusjon 1737 om eksportsanksjoner mot Iran. 7 
Begrunnelsen er en frykt for at studentene tilegner seg sensitiv informasjon som kan brukes til 8 
utvikling og produksjon av masseødeleggelsesvåpen. Denne vurderingen er leder for NTNUs 9 
institutt for materialteknologi, Jostein Mårdalen, uenig i: 10 

«Prosjektene har en miljøprofil, og er langt unna teknologi som kan anvendes til 11 
masseødeleggelsesvåpen.» 12 

Sanksjoner 13 
Norge har sammen med flere land underskrevet FNs resolusjon 1737 om eksportsanksjoner mot 14 
Iran. Sanksjonene skal hindre bidrag til Irans anskaffelse av masseødeleggelsesvåpen. Hvordan 15 
disse sanksjonene håndheves innen høyere utdanning, varierer mellom land som deltar i 16 
sanksjonene. I Norge inngår sanksjonene i lovverket om eksportkontroll. Utdannelser er underlagt 17 
dette lovverket på lik linje med teknologi og varer. Denne fortolkningen av sanksjonene er streng 18 
sammenlignet med fortolkningen i andre vestlige land. 19 

Nederlandsk høyesterett erklærte at å stenge ute iranske statsborgere fra å studere i Nederland 20 
var lovstridig. Fortolkningen handler om at sanksjonene ikke pålegger statene å håndheve 21 
sanksjonene på enkeltborgere fra disse landene. Satt opp mot nederlandsk grunnlov og europeisk 22 
lovverk, som forbyr diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet, ble en slik fortolkning av 23 
sanksjonslovene erklært ugyldig. Dette har ikke vært ansett som et brudd på sanksjonene fra FN 24 
sin side. 25 

Skjønnsvurderinger foretas også når det kommer til vurdering av hvilke studier som anses å være 26 
sensitive. Her er det store forskjeller mellom ulike land, og studenter som blir kastet ut fra ett land 27 
kan ofte begynne å studere i et annet. 28 

Behov for forutsigbarhet i behandling av studierett og oppholdstillatelse 29 
NSO mener at dagens praksis er uryddig og diskriminerende. Studenter må kunne forvente å få 30 
fullføre påbegynte studier. Når studier anses å være sensitive og underlagt sanksjoner, må dette 31 
kunne opplyses om i forkant. Videre mener vi at fagmiljøene ved institusjonene er de som er best 32 
skikket til å foreta vurderinger av studiene innhold og dets mulige bruksområder. Bare konkret 33 
trussel eller risiko knyttet til enkeltpersoner er grunnlag for å fravike disse vurderingene. 34 

Fri spredning av kunnskap 35 
NSO mener at kunnskap er et fellesgode som burde være tilgjengelig for alle, også globalt. Fri 36 
deling av kunnskap innebærer at folkegrupper ikke kan utelukkes. Kunnskap som fellesgode kan 37 
ikke stjeles eller tilegnes på annet ulovlig vis. 38 
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Vedlegg 1 til sak 26.09.14-28.09.14: Resolusjon om iranske studenter side 2 

Utdanning er ikke en vare. NSO er derfor kritisk til at utdanning underlegges 39 
eksportkontrollovgivning på lik linje med teknologi. 40 

Norsk studentorganisasjon mener at: 41 
x Kriteriene for oppholdstillatelse ved studier skal være åpne og lett tilgjengelige. 42 
x Fagmiljøene ved institusjonene er best egnet til å vurdere risikoen for bruk av og læring om 43 

sensitiv teknologi knyttet til studiene. Derfor burde deres vurdering legges til grunn. 44 
x Kunnskap skal være åpent tilgjengelig for alle. 45 
x Dagens bruk av FN-sanksjon 1737 er uryddig og lite transparent, og fører til diskriminering 46 

på bakgrunn av nasjonalitet. 47 
x NSO vil uttrykke sin støtte til iranske studenter i en ankeprosess. 48 
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Vedlegg 2 

Security Council Committee established 
pursuant to resolution 1737 (2006) 

 

The Security Council Committee established pursuant to resolution 1737 

(2006) was established on 23 December 2006 to undertake the tasks set out in 

paragraph 18 of that same resolution. The mandate of the Committee has since 

been expanded to apply also to the measures imposed in resolutions 1747 

(2007) and 1803 (2008) and to the measures decided in resolution 1929 (2010). 

 

By its resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1929 (2010), the 

Council adopted certain measures relating to the Islamic Republic of Iran. 

These measures include but are not limited to: 

 

• a proliferation-sensitive nuclear and ballistic missile programmes-related 

embargo; 

• a ban on the export/procurement of any arms and related materiel from Iran 

and a ban on the supply of the seven categories, as specified, of 

conventional weapons and related materiel to Iran; 

• a travel ban and an assets freeze on designated persons and entities.  The 

assets freeze also applies to any individuals or entities acting on behalf 

of, or at the direction of, the designated persons and entities, and to 

entities owned or controlled by them.   

In addition, by its resolution 1929 (2010) the Council established, for an initial 

period of one year, a Panel of Experts to assist the Committee in carrying out 

its mandate and undertake the tasks, as specified.  A fact sheet explaining the 

respective roles of the Committee and the Panel can be found here. The Panel's 

mandate was renewed most recently by resolution 2049 (2012). 

 

View selected documents related to the work of the Committee. […]  

 

[http://www.un.org/sc/committees/1737/] 
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 1 

  
Møtedato: 22.04.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg 

 

 2  _______________________________________________________________________ 

 3 

 4 STi-sak 20/15 Premisser for fusjon 
 5 

 6  _______________________________________________________________________ 
 7 Forkortelser 
 8 AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
 9 NTNU – Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 

10 HiST – Høyskolen i Sør-Trøndelag 
11 STi – Studenttinget NTNU 
12 SP-HiST – Studentparlamentet ved høyskolen i Sør-Trøndelag 
13 SPiÅ – Studentparlamentet ved høyskolen i Ålesund 
14 SP-HiG – Studentparlamentet ved høyskolen i Gjøvik 
15  ______________________________________________________________________ 
16 

17 

18 Bakgrunn for saken 
19 Fusjonen mellom NTNU og høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund vil føre med 
20 seg mange endringer. For å ivareta studentenes interesser best mulig ønsker ledelsen i 
21 Studenttinget å fremme en sak der representantene kan definere grunnleggende 
22 premisser for Studenttingets arbeid videre. 
23 

24 Saksbehandlers vurdering 
25 Det er viktig å få på plass grunnleggende forutsetninger for det videre arbeidet med den 
26 forestående fusjonen. Samtidig er arbeidet enda på et meget tidlig stadium og det er 
27 mye som er uklart. Det er viktig å vedta viktige premisser samtidig som man ikke 
28 låser seg for mye til detaljer. Det oppfordres til å reflektere godt rundt punktene slik at 
29 man kan få en konstruktiv debatt. Minner også om at det er anledning til å sende inn 
30 endringsforslag på forhånd. 
31 

32 Saksbehandlers innstilling 

33  Studenttinget skal være en aktiv part i arbeidet med fusjonen. Studenttinget skal 
34 være representert og bli hørt i alle fora, administrative og faglige, der det tas 
35 avgjørelser som angår studentene direkte eller indirekte. Det nære samarbeidet 
36 mellom studentene og universitetets ledelse skal fortsette, også i uformelle fora. 

37  NTNU skal ha ansatt rektor med enhetlig ledelse. 

38  Studenttinget skal arbeide sammen med SP-HiST, SPiÅ og SP-HiG for å legge 
39 grunnlaget for ett nytt studentdemokrati som skal omfatte alle studenter ved NTNU. 

40  Ledelsen av studentdemokratiet skal følge plasseringen av rektors kontor. 

41  Studenttinget skal sammen med SP-HiST, SPiÅ og SP-HiG arrangere valg til styret 
42 av den felles institusjonen. 

43  Studenttinget skal legge til rette for at læringsmiljøet forvaltes og ivaretas ved alle 
44 campus.
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 Semesteravgiften skal være lik for alle studenter og skal forvaltes i sin helhet 45 

av studentene. Administrative utgifter skal ikke kreves inn via semesteravgiften. 46 

 Alle studenter ved NTNU skal tilhøre samme samskipnad 47 

 Alle studenter ved NTNU skal ha et felles e-læringssystem. Studenttinget skal ta et 48 

spesielt ansvar for at studentene ved HiST, HiG og HiÅ blir hørt i 49 

anskaffelsesprosessen. 50 

 NTNU skal ha ett felles kvalitetssikringssystem for utdanning. 51 

 Studenttinget mener at NTNU må gå nøye gjennom fakultetstukturen, nye 52 

fakulteter bør opprettes eller nedlegges dersom det bygger på faglige argumenter. 53 

 Fakultetene skal være faglig organisert og ikke begrenses av geografiske 54 

avstander. 55 

 56 
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Møtedato: 22.04.2015 Saksbehandler: Andreas Noteng 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 21/14 Innstilling på studentrepresentant til 

Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Stillingsinstruks 
Link til mer informasjon om ful: www.studenttinget.no/ful  
 
Forkortelser 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR – lektorutdanning i realfag 
SRLU – Studentrådet for lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) er et utvalg under rektor som skal 2 

ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle 3 

felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og 4 

gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 

 6 

Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Det er rektor som oppnevner 7 

studentrepresentanter i FUL etter forslag fra Studenttinget. Det oppnevnes én ny 8 

representant hvert halvår, funksjonstiden er ett år. Per i dag er det Stein Olav Romslo 9 

(LUR) og Kristian Hovd Sjøli (lektorutdanning i samfunnsfag) som sitter i FUL, hvor 10 

sistnevntes funksjonstid går ut 30.06.2015.  11 

 12 

Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 13 

representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 14 

 15 

SRLU avholder allmøte 21.04.2015. SRLU vil på allmøtet foreslå en kandidat for 16 

Studenttinget. Som ved alle andre valg i Studenttinget er det mulig å stille til valg frem til 17 

strek er satt under selve møtet. 18 

 19 

Saksbehandlers vurdering 20 

Studenttinget velger en fast representant med funksjonstid 01.07.15 – 30.06.16.  21 

 22 

Arbeidsutvalgets innstilling 23 

Saksbehandler innstiller ikke i personvalg. 24 
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Vedtatt på STi-møte 13/14 den 20.11.2014 
 
Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for 
Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene (FUL) 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i FUL. 
Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det velges en ny representant 
hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for lektorutdanningene som 
består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning (IME, NT, SVT og HF) og 
PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter . De 
fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. 
Det skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både 
lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 
 
Arbeidsoppgaver: 

 Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL. Her skal 
representantene 
ivareta interessene til alle studenter tilknyttet et lektorprogram. 

 Være et talerør mellom studentene og FUL. 
 Delta på Studenttingsmøter, utdanningsutvalgets- og NTNU-styrets formøter, 

der det er relevante saker for lektorutdanningene på sakslisten. 
 Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for 

Lærerutdanning og programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet 
de ulike lektorprogrammene. 

 Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene. 
 Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen. 
 Forberede og avholde allmøter 
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Møtedato: 15.04.2015 Saksbehandler: Andreas Noteng 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 22/15 Innstilling på studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningene 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
Referat fra allmøte SR-Siving

Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene 
UU – Utdanningsutvalget 
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene _______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den 1 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 

sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 

Rektor i strategiske spørsmål.  4 

 5 

FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 

gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 

fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som en velges på våren og 8 

en på høsten.  9 

 10 

FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor: 11 

 Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen 12 

 Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 13 

 Gi tilråding om strukturen i utdanningen 14 

 Gi råd om etablering og nedlegging av program 15 

 I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 16 

programmene 17 

 Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 18 

sivilingeniørutdanningen 19 

 Forberede saker som skal behandles av Rektor 20 

 Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 21 

 22 

  23 

21 



 

  

 

2 

Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og som er 1 

av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal legges frem for 2 

Utdanningsutvalget. 3 

 4 

Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 5 

 I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 6 

kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 7 

 Føre tilsyn med at læringsmålene nås  8 

 Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 9 

kvalitetsforbedrende tiltak 10 

 Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  11 

 Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 12 

 13 

 14 

Saksbehandlers vurdering 15 

Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 16 

utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 17 

fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget.  Som 18 

ved alle andre valg i Studenttinget har alle studenter mulighet til å stille. 19 

  20 

Representanten vil sitte fra 01.08.2015 frem til 31.07.2016, og første halvdel av 21 

perioden vil representanten sitte sammen med Kim Allgot, som sitter frem til 22 

31.07.2015. Representanten vil erstatte Jostein Opsahl som sitter fram til 23 

31.17.2015. 24 

 25 

SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 26 

som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 27 

Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 28 

av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 29 

representanten som stedfortreder.  30 

 31 

Allmøte for siv.ing ble avholdt 14.04.15. Der ble Åsmund Hugo valgt til å innstilles til 32 

STi. 33 

 34 

Arbeidsutvalgets innstilling 35 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 36 
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Arbeidsinstruks for FUS-representantene  1 

Vedtatt på Studenttingsmøte 2. mai 2013 2 

 3 

Studentrepresentantene i FUS skal ivareta sivilingeniørstudentenes interesser i  4 

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen.  5 

  6 

Allmøtet for sivilingeniørutdanningen innstiller en representant til Studenttinget, som  7 

så foretar den formelle oppnevningen. Det skal fortrinnsvis sitte en mannlig og en  8 

kvinnelig studentrepresentant i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår. Den  9 

FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for Studentrådet for  10 

sivilingeniørutdanningen som består av FTRer fra fakultetene som tilbyr  11 

sivilingeniørutdanning (IVT, IME, NT), samt IØT. Representantene jobber sammen  12 

og har kontortid to timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra  13 

studiesituasjon og timeplan.  14 

  15 

FUS-representantene har fast kontor som de deler med FTRene på IØT, AB og IVT.  16 

De har tilgang til en konsulent som er ansatt 100%, som deles med de andre  17 

tillitsvalgte  18 

  19 

Arbeidsoppgaver:  20 

- Forberede seg til og delta på FUS-møter. Her skal representantene ivareta  21 

sivilingeniørstudentenes perspektiver. 22 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for  23 

sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles  24 

høringssvar fra studentrådene IVT, NT, IME og IØT på høringer som  25 

kommer fra FUS.  26 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester.  27 

- Kontortid to timer pr. uke. 28 
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Referat fra Allmøte for Sivilingeniørstudentene  

DATO: Tirsdag 14.april 2015 
KLOKKA: 14:15 
STED: S6, Stripa Gløshaugen 
 
Tilstede: antall: 25 
 

1. Konstituering av Allmøte for Sivilingeniørutdanningen. 
a. Valg av møteleder ved akklamasjon: Kim Allgot. 
b. Valg av referent ved akklamasjon: Berit Skive. 
c. Valg av tellekorps ved akklamasjon: Haakon Utby, Maria Honerød og Andreas 

Nordberg. 
  

2. Orientering fra FUS – Oppsummering av hovedsakene dette semesteret. 

 Fra SAKS til fusjon. Jostein orienterte om SAKS-prosessen og plan for fremdrift 
i fusjonsprosessen. Ny fakultetsstruktur skal være klar 1.1.2016. 

 Kjønnspoeng: Kim orienterte om saken. Saken har vært til høring. SR-Siving 
ønsker en nedtrapping. Var til behandling i styret ved NTNU i mars 2015. 
Vedtak: Bortfall dersom det er over 30 % av hvert kjønn i arbeidslivet og 
andelen jenter er 40% eller mer på studiet de siste tre årene. 

 Kont. Kim orienterte om saken. Gjennom forskriften er studentene sikret 
eksamen i hvert emne to ganger pr. år. Det har vært etterlyst bedre 
tallmateriale. 60 % av de som konter er studenter som har strøket i faget. 
Enighet i FUS om å beholde konten.  

 Saker som SR-Siving har fremmet til FUS: Bruken av bestått/ikke-bestått ved 
eksamen, studentassistenter som retter karaktergivende arbeid og Multiple 
Choice som eksamensform. 

 Arbeid fremover: K-emner skal evalueres, Teknostart skal evalueres. Ny 
struktur for studentdemokratiet. 

 
3. Diskusjonssak: Rekruttering og frafall. Hva kan vi gjøre bedre? 

Kim orienterte om saken. Det ble åpnet for innspill og diskusjon. Det kom innspill 
på at det er viktig å komme tidlig inn i rekrutteringsprosessen og at NTNU må 
tenke på mer alternative fremtidsrettede linjer. Viktig å ivareta både de som faller 
fra, både i øverste og nederste del av karakterskalaen for at de som vurderer å 
slutte får en opplevelse av at de blir satset på. 
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4. Diskusjonssak: Campusutvikling ved NTNU.  Ditt drømmecampus. 
Jostein orienterte om saken. Flere prosjekter har vært nedsatt. Hva er 
studentenes grunnleggende behov for heldagsuniversitetet? Mye av dagens 
campus mangler fleksibilitet for å fungere optimalt. 
 

5. Endring av Allmøtereglement. 
Kim orienterte om bakgrunn for endringsforslaget. Endring krever 2/3 flertall ved 
to påfølgende allmøter. 
Forslag til endring§3 pkt. 4 Valg: Ved stemmelikhet foretas ny votering. Ved 
fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.  
Vedtatt første gang: 22 stemmer for, 1 stemme avholden.  

 
6. Valg av Studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningen. 

Det ble åpnet for mulighet til å stille til FUS frem til selve avstemningen. Det var 
en forhåndsinnmeldt representant: Åsmund Hugo. 
Åsmund er på utveksling og presenterte seg på Skype. Det ble åpnet for spørsmål 
fra salen. 
Ingen andre kandidater stilte. 
Åsmund Hugo valgt for ett år ved akklamasjon. 
 

7. Eventuelt. 
Ingen saker. 
 
 

For Studentrådet for Sivilingeniørutdanningen 
 
 

    
FUS repr/s/         FUS repr/s/ 
Jostein Opsahl        Kim Allgot 
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