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 16 

 17 

Bakgrunn for saken 18 

LNU, landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, er den øverste 19 

paraplyorganisasjonen for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. De har blant annet 20 

mandat fra myndighetene om å representere unge og ungdom i saksprosesser, og har 21 

myndighet til å oppnevne representanter for norsk ungdom til ulika fora, for eksempel  22 

 23 

 24 

I desember 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2250 om Unge, fred og sikkerhet. 25 

Det er den første resolusjonen i FN der unges perspektiv og medvirkning er hovedfokus. I 26 

resolusjonen er det nedfelt et mandat til en ekspertgruppe som skal lage en studie som 27 

handler om hvordan unge best mulig bør bidra i beslutnings- og fredsprosesser.  28 

 29 
The Study is being conducted as an independent, evidence-based and participatory research process, 30 
and will produce an operational report proposing a forward-looking agenda for the international 31 
community. 1 32 
 33 
Arbeidet med studien har startet, og Norge har sagt seg villig til å støtte arbeidet med 34 

viktige ressurser. Dette uttalte statssekretær Laila Bokhari på rapportlansering med Unge, 35 

fred og sikkerhet som tema før påske. Landsrådet for norske barne- og 36 

ungdomsorganisasjoner (LNU) er organisasjonen i Norge som har tatt initiativ til å arbeide 37 

med resolusjonen. Arbeidet med unge, fred og sikkerhet i Norge handler ikke bare om 38 

hvordan vi skal hjelpe til i fredsprosesser og forhindre voldelig ekstremisme i andre land, 39 

men også om hvordan unges engasjement kan økes og veksles inn i verdifull medvirkning 40 

                                                 
1
 https://www.youth4peace.info/ProgressStudy 

https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2017/04/2250-lnu-rapport-14-nett-ferdig.pdf
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i Norge. Med det som bakgrunn har LNU laget rapporten “I frontlinja - Unge, fred og 41 

sikkerhet” som drøfter de ulike aspektene ved 2250-resolusjonen, og foreslår to konkrete 42 

tiltak Norge kan gjennomføre: 1: Norge inntar en ledende rolle i å fremme resolusjonen i 43 

FN og 2: Utenriksdepartementet utformer en nasjonal handlingsplan på 2250, ungdom 44 

fred og sikkerhet.  45 

 46 

For å arbeide bredt med ungdom, fred og sikkerhet har LNU etablert det de kaller for 47 

2250-nettverket. Det er en sammenslutning av norske organisasjoner som ønsker å 48 

arbeide med både å utvikle forståelsen av resolusjonen, og implementeringen av den i 49 

Norge og andre steder. Man trenger ikke være medlem i LNU for å være medlem i 50 

nettverket. LNU opprettet nettverket høsten 2016 som et informasjonsnettverk. Det er opp 51 

til nettverkets medlemmer å bestemme hva som skal være hensikten med et slikt nettverk 52 

og hvordan det skal jobbe. 53 

 54 

Saksbehandlers vurdering 55 

Arbeidet med UNSCR 2250 kommer til å være veldig viktig for fredsprosesser rundt om i 56 

verden, og for kvaliteten av unges engasjement og medvirkning i Norge. Dette inkluderer 57 

beslutningsmedvirkning på utdanningsinstitusjoner. Samtidig som resolusjonen kan være 58 

viktig for studenters og andre unges medvirkning er det rimelig å anta at utdannings- og 59 

forskningsinstitusjoner kan spille en viktig rolle i å forstå konsekvensene og virkningene 60 

av resolusjonen. Det er lite omtalt hvordan høyere utdanningsinstitusjoner kan bruke og 61 

jobbe med UNSCR 2250. Det er en utfordring for en aktør som Studenttinget og NTNU. 62 

På den annen side er en av utfordringene knyttet til implementering av resolusjonen å ha 63 

organ som kan oppnevne representanter på en legitim måte. Studenttinget er en slik 64 

organisasjon, og kan på den måten bidra med verdifull erfaring overfor andre medlemmer 65 

av nettverket.  66 

 67 

Det er ingen tvil om at 2250 blir viktig for utenriksdepartementet framover. Resolusjonen 68 

understreker viktigheten av god utdanning, og her konvergerer utdanningsinstitusjonenes 69 

rolle med sivilsamfunnet for øvrig.  70 

 71 

Gjennom å være en del av et slikt nettverk kan Studenttinget bidra til å øke forståelsen av 72 

unges medvirkning i fredsprosesser og andre beslutningsprosesser. Samtidig kan 73 

deltakelse i et slikt nettverk gi en verdifull møteplass for å diskutere saker som angår 74 

utdanning og utdanningsinstitusjonene internasjonalt og nasjonalt.  75 

 76 

Som nevnt har ikke nettverket helt satt seg, og det er dermed ikke helt avklart hvordan 77 

det skal jobbe og operere. Det som i midlertid er klart er at det er opp til de individuelle 78 

medlemmene i nettverket hvor mye tid og ressurser de ønsker å investere i det. Derfor er 79 

det en ufarlig avgjørelse for Studenttinget å melde seg inn i nettverket. Vi kan bidra med 80 

mye, men for Studenttinget er nettverket først og fremst en tilgang på ressurser og 81 

kontakter i andre organisasjoner. Dermed er det opp til det til enhver tid sittende AU å 82 

avgjøre mye tid de ønsker å bruke på nettverket, og hvor mye man skal følge prosessen 83 

rundt 2250 84 

 85 

 86 
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Saksbehandlers innstilling 87 

Studenttinget NTNU ønsker å melde seg inn i LNU sitt 2250-nettverk.  88 



 
  
Møtedato: 14.09.2017 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
Sti-sak 31/17 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 

_______________________________________________________________________ 
Vedlegg 
Mandatet til Velferdstinget 
 

 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
STi – Studenttinget NTNU 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
AU – Arbeidsutvalg 
NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
DMMH- Dronning Maud Minnes høgskole 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har fått delegert ansvar for oppfølging 1 

av studentvelferden fra Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH, Trondheim 2 

Juridiske Studenters Forening (TJ§F), Høgskolen Kristiania, Fagskolen Innlandet og 3 

BI Studentersamfunn (BIS). NTNU har 12 av de 18 representantene som sitter i VT.  4 

 5 

VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), og jobber 6 

for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig måte. VT jobber også 7 

lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike eierorganene, og 8 

bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker vedrørende 9 

velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både høst og vår.  10 

 11 

Saksbehandlers vurdering 12 

Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 13 

Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 14 

benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 15 

semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i SiT, og de tas 16 

med på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene.  17 

 18 

VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 19 

betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 20 

for alle. 21 

 22 

Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse (leder og to nestledere) og  tre AU-23 

medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 24 

velferd, bolig og idrett og kafe.  25 



 

06.09.2017 2 
 

 

2  

 26 

Vararepresentanter kan suppleres av Studenttingets AU ved behov. 27 

 28 

Etter sommerferien har flere kandidater trukket seg fra Velferdstinget, samt en del av 29 

NTNUs representanter ble valgt inn i arbeidsutvalget til VT. Det er derfor nødvendig 30 

med suppleringsvalg av faste representanter. Det skal velges 5 nye representanter til 31 

Velferdstinget. 32 

 33 

Følgende kandidater har meldt seg på forhånd: 34 

Adrian Heyerdal 35 

 36 

Man kan melde sitt kandidatur helt fram til votering. 37 

Arbeidsutvalgets innstilling 38 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 39 

 40 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

 
Mandat for 

VELFERDSTINGET 
 

 

Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 

 

 12 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 

 1 representant valgt fra Studentparlamentet DMMH 

 1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 

 1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 

 1 representant valgt fra Studentunionen HK 

 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Ålesund 

 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Gjøvik 

 

Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin 

observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 

 

Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 

Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under 

forhandlingene om møtet skal lukkes. 

 

Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 

ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine 

vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette 

arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 

 

Ansvarsområde 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over 

studentvelferden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 

omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) sin studentrettede 

virksomhet. 

 

Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 

vararepresentanter til konsernstyret i Sit i tråd med "Lov om studentsamskipnader".  

 

I saker som ikke kan kobles direkte opp mot Sits virksomhet, eller i saker der det er uklart om 

saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets deltagelse gjøres i 

samråd med eierorganene.  

 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 

hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik 

beslutning fattes. 
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Kandidatskjema 
Navn: Adrian Heyerdahl 

Alder: 19 år 

Studieretning: Elektroingeniør, 3 årig bachelor 

Studieby: Trondheim 

 

 

Stiller til: 

Representant: Velferdstinget 

Representant:  Studenttinget 

 

Litt om meg 
 

Jeg heter, som spesifisert over, Adrian Heyerdahl og er 19 år. Jeg kommer Asker, Akershus og 

pleide å gå på Sandvika Videregående skole. Der gikk jeg studiespesialiserende med realfag. 

Jeg er helt ny i Trondheim, har faktisk aldri i mitt liv vært her før, og nå flyttet jeg bare rett inn. 

Jeg liker byen, og for meg føles det egentlig ikke ut som jeg har flyttet. Jeg er en 1. år student, 

og vet derfor selvfølgelig ikke alt om ting som foregår i student/velferdstinget, men jeg har lyst 

til å lære og engasjere meg.  

 

Jeg har lenge nå vært interessert i politikk generelt og spesielt for elever og studenter, da jeg 

har sett ting jeg ikke likte med skolesystemet. Jeg er en av de personene som kan til enhver 

tid(ja selv på fest) ende opp i en høylytt debatt om politikk og lignende. Jeg liker å engasjere 

meg i mange forskjellige aktiviteter, alt fra elevrådet til ingeniørfaglige prosjekter. Å jobbe 

hardt er noe jeg har blitt vant til over det siste året, da jeg har endt opp med å tilbringe mer tid 

på skolen en hjemme(det er ikke noe jeg sier bare for å si det altså, jeg mener det). Når jeg ser 

personer som er uengasjerte i det de gjør skjønner jeg ikke hvorfor. Jeg velger å ikke være en 

av de personene. Om ting blir hardt jobber jeg bare mere, det er lite som gjør meg mer sint/sur 

enn hvis jeg ikke får til noe. 

 

Min motivasjon 
 

Å ha en mulighet til å forandre den verdenen vi lever i, eller i det minste ha en influens på hva 

som skjer, har alltid interessert meg. Jeg vil ikke bare leve i en verden hvor jeg må akseptere at 

ting jeg ikke liker er som de er.  

 

Jeg vil ha vel informerte studenter gjennom gode kanaler i forhold til eksamen, rettighetene 

deres og hva som foregår studentpolitisk. Ingen studenter skal heller, som Gunnar Bovim sa i 

årets immatrikulerings tale, tåle trakassering for deres kjønn, legning, livssyn, politisk ståsted, 

eller andre forhold. Dette må forebygges ved å skape et godt og aksepterende miljø(ikke at det 
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er dårlig som det er). I tillegg må folk varsle da det skjer, slikt at det kan bli tatt tak i. Da er det 

viktig å vite hvor man kan gå for å si i fra, og at det er institusjoner for studenter der man kan 

få hjelp hvis man sliter med mobbing og lignende på campus. Jeg kjenner flere som sliter 

hjemme for eksempel, hvor de statlige institusjonene har vært til ingen hjelp. 

 

Jeg kan ikke utale meg om mange saker i detalj da jeg ikke før har bodd her, eller sittet i 

student/velferdstinget før. Men generelt sett ønsker jeg en hverdag hvor man føler seg trygg, 

ikke blir utsatt for mobbing eller lignende, og hvor man har de økonomiske midlene til a gjøre 

hva en liker enten det er idrett eller 3d-printing. Hvilken nå enn saker som involverer seg 

innenfor dette er jeg veldig interessert i, og har lyst til å jobbe med. 

 

Erfaringer 
 

 

 1. Elevrådet 

Satt i elevrådet ved Sandvika videregående skole. 

http://elevraadet.no/ 

 

 2. Elevrådsstyre 

Satt i elevrådsstyret ved Sandvika videregående skole(linken skal fortsatt ha et bilde 

med meg i). 

http://elevraadet.no/elevradsstyret/ 

 

 3. Komiteer 

Satt i kontrollkomiteen til elevrådet ved Sandvika videregående skole. 

http://elevraadet.no/kontrollkomiteen/ 

http://kokom.elevraadet.no/ 

 

 4. ”Team Captain” for det ingeniørfaglig prosjektet kalt CanSat 

Var leder for 2 separate CanSat(brusboks-satellitt) lag, som begge ganger gikk til 

Andøya Space Center for ”The Nordic CanSat Competition” i gjennom sponsing av 

skolen. 

https://www.narom.no/nyheter/den-nordiske-cansat-konkurransen-2017-er-i-gang/ 

https://www.budstikka.no/skole/asker/barum/ambisiost-elevprosjekt/s/5-55-438960 

 

5. Sjef for revygruppe 

Ansvarlig for nettdrift, teknisk og koding ved Sandvika revyen 2016/2017(websiden er 

kodet fra scratch). 

http://sandvikarevyen.no/ 

 

6. Hovedutvikler(Jobb) 

Jobber for tiden som den eneste koderen i samarbeid med 2 gründere og 1 designer på 

en webside. 

http://elevraadet.no/
http://elevraadet.no/elevradsstyret/
http://elevraadet.no/kontrollkomiteen/
http://kokom.elevraadet.no/
https://www.narom.no/nyheter/den-nordiske-cansat-konkurransen-2017-er-i-gang/
https://www.budstikka.no/skole/asker/barum/ambisiost-elevprosjekt/s/5-55-438960
http://sandvikarevyen.no/
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Annet 
 

 

Jeg er utrolig interessert i koding og teknologi. Skulle det trengs noen tekniske løsninger, 

apper/software eller animasjoner, im your man. Kodet tidligere et online stemmesystem for vårt 

forrige elevråd. Jeg er også ganske flink i fl studio skulle noen melodi snutter trengs å lages. 

Har også gode kontakter i design verden. Hadde også ønsket om mulig, et samarbeids program 

mellom mitt tidligere elevråd og studenttinget, hvor vi begge kan få mulighetene til å lære av 

hverandre. 
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Møtedato: 14.09.2017  Saksbehandlere: Johannes Bjartnes og Anja Beate 

Andersen 
 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 32/17  Prinsipper for samarbeid i folkerettsbrytende stater 4 
_______________________________________________________________________ 5 
 6 
Forkortelser 7 
 8 
LO - Landsorganisasjonen i Norge  9 
NDLA - Nasjonal digital læringsarena 10 
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11 
HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag 12 
_______________________________________________________________________ 13 
 14 
Bakgrunn for saken 15 
  16 
Spørsmålet om hvordan norske aktører i samfunnet skal forholde seg til stater som bryter 17 
folkerett kommer til stadighet opp. Sist dette fikk plass i offentligheten var sommeren 2017 18 
da LO på sitt landsmøte vedtok1 at de ønsker en full akademisk og kulturell boikott av 19 
Israel. Dette leder til spørsmålet: Hvordan bør norske høyere utdanningsinstitusjoner 20 
forholde seg til å samarbeide i stater der folkerettsbrudd2 foregår?  21 
 22 
NDLA definerer folkerett som det internasjonale rettssystemet mellom stater. Folkerett er 23 
ikke ett enkelt dokument, men samlingen av alle inngåtte avtaler på tvers av stater. 24 
 25 
“Selv om statene i utgangspunktet er suverene, er det helt nødvendig at handlingene de 26 
foretar seg på den internasjonale arena er underlagt rettslig regulering. Mens de 27 
nasjonale rettssystemer regulerer forholdene innad i den enkelte stat, er folkeretten det 28 
system som regulerer forholdet mellom statene3” 29 
 30 
Når det kommer til folkerettsbrudd vil det si at en eller flere av de inngåtte avtalene er blitt 31 
brutt, men man har ikke et verdenspoliti eller en internasjonal myndighet til å håndheve at 32 
alle disse lovene blir fulgt. FN-paktens artikler 41 og 424 gir likevel FNs sikkerhetsråd 33 
kompetanse til å vedta bindende pålegg til alle medlemsland om bruk av sanksjoner og 34 

                                            
1 Artikkel om LO-vedtaket 

 https://www.nrk.no/norge/lo-vil-boikotte-israel-1.13514020  
2 FN.no om folkerett 

http://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Folkerett 
3 Kilde på sitatet   

http://ndla.no/nb/node/3365?fag=36  
4 FN-pakten (artikkel 41 og 42 er relevante) 

  http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/FN-pakten  

https://www.nrk.no/norge/lo-vil-boikotte-israel-1.13514020
http://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Folkerett
http://ndla.no/nb/node/3365?fag=36
http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/FN-pakten
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beslutte bruk av makt til for å opprettholde eller gjenopprette internasjonal fred og 35 
sikkerhet. FNs sikkerhetsråd har ved flere tilfeller opp gjennom tidene vedtatt sanksjoner 36 
grunnet brudd på folkerett. Eksempler på folkerettsbrudd kan være: Utvinning av 37 
naturressurser i omstridte områder, okkupasjon av stater eller angrep på sivile under 38 
væpnet konflikt.  39 
 40 
Studenttingets oppgave er å uttale seg om studentenes synspunkter i saker som angår 41 
universitetet. Det kan enten være i prosesser og saker som allerede er i gang, eller det 42 
kan være i saker der Studenttinget ønsker at en prosess skal komme i gang. NTNUs 43 
internasjonale handlingsplan5 definerer internasjonale prioriteringer for NTNU i en tre-fire-44 
årsperiode. Den er et redskap for at NTNU skal nå de mål som er nedfelt i strategien 45 
gjennom å legge til rette for aktiv deltakelse i den globale kunnskapsutviklingen. Denne 46 
handlingsplanen inneholder ikke noen punkter for hvordan NTNU skal forholde seg til 47 
samarbeid i stater som bryter folkerett. Handlingsplanen går ut i 2017, og skal dermed 48 
revideres innen det akademiske året. Derfor er det viktig at Studenttinget vedtar politikk 49 
om hvillke premisser og prinsipper som bør ligge til grunn når NTNU skal inngå 50 
samarbeid i stater som bryter folkerett, slik at dette kan integreres i handlingsplanen. 51 
 52 
Saksbehandlers vurdering 53 
 54 
Internasjonal politikk er svært sentralt i samarbeid på tvers av stater og institusjoner. 55 
Gjennom avtaler og samarbeid med institusjoner i andre stater er NTNU en av aktørene i 56 
den internasjonale politikken, og bør derfor ha en politikk om hvor og hva slags samarbeid 57 
universitetet skal ha. Dette innebærer en etisk vurdering knyttet til hvilke konsekvenser 58 
ulike samarbeid kan få i et globalt perspektiv. I vurderingen er det viktig å skille på 59 
samarbeid mellom enkeltforskere på ulike institusjoner, og offisielle samarbeid mellom 60 
NTNU og et annet universitet. I enkeltforskerens tilfelle er det hans eller hennes ansvar å 61 
vurdere de etiske konsekvensene av sin forskning. Der rektoratet er med på å inngå 62 
samarbeid er det rektoratet som må gjøre de etiske vurderingene. I begge tilfellene er det 63 
viktig å ha en bevisst politikk å basere vurderingene på. 64 
 65 
Både sivilsamfunn, utdanningsinstitusjoner, stater og interstatlige institusjoner er 66 
ansvarlige for å følge opp og ansvarliggjøre aktører som bidrar til brudd på folkerett. God 67 
og ansvarlig praksis fra denne type aktører er med på å gjøre en positiv forskjell i verden6.  68 
 69 
Nåværende rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, har uttalt at universitetet ikke skal ha 70 
politikk som ikke samsvarer med norsk utenrikspolitikk. Dette innebærer eksempelvis at 71 
det ikke kan innføre akademisk boikott av enkelte stater. Likevel er det viktig at det 72 
diskuteres hva NTNU kan gjøre innenfor handlingsrommet gitt av den norske 73 
utenrikspolitikken. Tilgjengelige verktøy, for både sivilsamfunn og institusjoner som 74 
NTNU, er kommunikasjon og dialog. Disse verktøyene bør brukes aktivt og bevisst i møte 75 

                                            
5 Internasjonal handlingsplan  

http://www.ntnu.no/documents/10137/981312606/internasjonal-handlingsplan-ntnu.pdf/  
6 EU rapport om felles EU-politikk om sanksjoner mot folkerettsbrudd 

http://wsrw.org/files/dated/2016-04-10/euparllegalreportcrimeaoptwsahara_2015.pdf  

http://www.ntnu.no/documents/10137/981312606/internasjonal-handlingsplan-ntnu.pdf/
http://wsrw.org/files/dated/2016-04-10/euparllegalreportcrimeaoptwsahara_2015.pdf
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med aktører som bryter folkerett. Hvordan man kommuniserer med slike aktører gir 76 
signaler om hvilke atferder institusjonen aksepterer. Ukritisk samarbeid med stater som 77 
begår folkerettsbrudd kan anses som stilltiende aksept. Derfor er det viktig at NTNU har 78 
en bevisst politIkk på hva slags kommunikasjon som benyttes i samarbeid med 79 
institusjoner i stater som bryter folkerett.  80 
 81 
UiOs karrieresenter oppdaget i 2009 at selskapet Fugro, som tidligere hadde deltatt på 82 
UiOs karrieredag, bidro til oljeleting i marokkansk regi utenfor kysten av Vest-Sahara. 83 
Havet utenfor Vest-Sahara er et omstridt område, som juridisk ikke tilhører Marokko. 84 
Derfor er det ikke lov for Marokko å utvinne, eller forsøke å utvinne, naturressurser på 85 
dette området. Fugro var dermed delaktig i brudd på folkerett. Dette medførte sanksjoner 86 
fra UiO i form av utestenging fra karrieredagen. Året etter hadde Fugro avsluttet 87 
aktiviteten utenfor Vest-Sahara, og ble derfor invitert tilbake på UiOs karrieredag i 2010.  88 
 89 
En sanksjon er en negativ eller positiv reaksjon, rettet mot noens ønskede eller uønskede 90 
atferd. Utestengelse fra en karrieredag er et eksempel på en sanksjon. Andre mulige 91 
sanksjoner kan være økonomiske i form av bøter eller handelsblokkader og reiseforbud 92 
for enkeltpersoner eller bærere av spesifikke pass. Boikott som en sanksjon er ofte nevnt. 93 
Det innebærer at man kutter all kontakt og samarbeid med den man boikotter. Fordelen 94 
med denne sanksjonen er at det tydelig markerer hvilken atferd som ikke aksepteres og 95 
advarer samtidig andre mot å utøve tilsvarende atferd. En ulempe med en slik sanksjon er 96 
at mulighetene for dialog forsvinner.  97 
 98 
En akademisk boikott innebærer at alt samarbeid om forskning og utdanning med den 99 
aktuelle staten eller institusjonen opphører, og at man ikke kan opprette nye samarbeid 100 
inntil boikotten er avsluttet. Forskning som er publisert som open access er likevel 101 
tilgjengelig for alle.  102 
 103 
I 2009 ble akademisk og kulturell boikott av Israel diskutert i NTNU styret (S-sak 69/097). 104 
Her ble det vedtatt at NTNU ikke ønsket boikott. Det var daværende rektor, Torbjørn 105 
Digernes, som presenterte denne saken etter opprop8 fra noen av de daværende ansatte 106 
ved NTNU og HiST. Det ble da argumentert fra rektors side at et av universitetets 107 
viktigste oppgave i samfunnet er “å gi rom og mulighet for den frie forskningsbaserte 108 
meningsutveksling”. Argumentet Digernes førte i styresaken handler om at det i alle 109 
tilfeller er bedre å ha en åpen linje til alle institusjoner. Dersom en dialog blir svekket eller 110 
fullstendig avsluttet er det ikke mulig å høre argumentene fra begge sider av en konflikt. 111 
Da kan man heller ikke løse konflikten.  112 
 113 
Et gjennomgående argument fra motstanderne av akademisk boikott handler om at dialog 114 
og samarbeid er demokratiskapende. I det menes at samarbeid har positive synergier 115 
utenfor fagfeltet samarbeidet omhandler. Kritikere av dette argumentet mener det ikke 116 

                                            
7 Styresak om akademisk boikott fra 2009, S-sak 69/09  

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/12.11.09web/69.09.pdf 
8 Oppropet som resulterte i styresaken 

http://www.akademiskboikott.no/opprop-mainmenu-34/14-oppropet/53-opprop-ntnu-hist-norsk  

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/12.11.09web/69.09.pdf
http://www.akademiskboikott.no/opprop-mainmenu-34/14-oppropet/53-opprop-ntnu-hist-norsk
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finnes konkret empiri for å støtte opp dette, og mener boikott er en nødvendig sanksjon. 117 
 118 
Studenttinget har i sitt arbeidsprogram for 2017 vedtatt at akademisk frihet er en svært 119 
viktig sak. Ved innføring av akademisk boikott risikerer man å bryte det viktige prinsippet 120 
om akademisk frihet da man utelukker forskere og studenter fra samarbeid. 121 
Saksbehandlerne mener at man ikke kan risikere at dette prinsippet ikke ivaretas, og 122 
mener at akademisk boikott strider med Studenttingets arbeidsprogram. 123 
 124 
Uten å innføre boikott bør det vurderes om tiltakene man kommer frem til gjennom dialog 125 
vil være gjennomførbare. Dette vil være en svært vanskelig vurdering da det er usikkert 126 
hvilken effekt tiltak vil ha. Derfor mener saksbehandlerne at kommunikasjon og dialog bør 127 
opprettholdes med føringer for å endre den uønskede atferden. 128 
 129 
 130 
AUs innstilling 131 
 132 
Studenttinget mener at: 133 
 134 

● Der NTNU har samarbeid med institusjoner i stater som er ansvarlige for 135 
folkerettsbrudd, bør NTNU være forpliktet til å starte dialog med institusjonen om 136 
uretten som skjer.  137 

 138 
● Akademisk boikott av alle institusjoner i en stat ikke er et godt virkemiddel for å 139 

bidra til å få slutt på folkerettsbrudd. Studenttinget mener akademisk boikott ikke er 140 
i tråd med NTNUs visjon, Kunnskap for en bedre verden. 141 

 142 
● Dersom NTNU er involvert i et samarbeid som direkte fører til brudd på folkerett, 143 

skal samarbeidet avsluttes.  144 
 145 

● Det bør være opp til hver enkelt forsker å vurdere om samarbeidet bidrar til 146 
folkerettsbrudd før det inngås. NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til å 147 
ansvarliggjøre og veilede ansatte i slike situasjoner. 148 

 149 
Mindretallets dissens: 150 

● Alternativ til punkt 1: 151 
Der NTNU har samarbeid med institusjoner som har enheter hvis forskning bidrar 152 
direkte til folkerettsbrudd, bør NTNU være forpliktet til å starte dialog med 153 
institusjonen om uretten som skjer.  154 

 155 
 156 
 157 



 

06.09.2017  

 

 
  

Møtedato: 14.09.2017 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
Sti-sak 33/17 Supplering av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Mandat: https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI  
 
Forkortelser 
STi-Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI- Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 

et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 

i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 

integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 

permanent utvalg. 5 

 6 

 7 

FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 8 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 9 

som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 10 

strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 11 

 12 

Saksbehandlers vurdering 13 

Det skal velges tre representanter til FUI. Representantene må tilhøre 14 

ingeniørstudiene ved NTNU. Representantene må komme fra alle studiebyene 15 

(Gjøvik, Trondheim og Ålesund) og begge kjønn må også være representert. 16 

Representantene skal sitte for studieåret 2017/2018, funksjonstid fra 30.06.17 til 17 

30.06.18. Vervet er kompensert med 150 timer per semester. 18 

 19 

Representanten fra Trondheim og Ålesund ble valgt på forrige Sti-møte. Det skal nå 20 

velges en representant fra campus Gjøvik da kandidaten fra Gjøvik har trukket seg i 21 

senere tid. 22 

 23 

Saksbehandlers innstilling 24 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 25 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI


Kandidatpresentasjon 
 

Navn: Ada Therese Haugen 

Studerer: Maskiningeniør 3. året 

Bakgrunn: Prosjektleder i ENT3R ved NTNU i Gjøvik  

Har en bachelorgrad i radiografi 

Alder: 30 

 

Hvorfor jeg søker FUI: Det å være studentenes representant 

fra Gjøvik i utvalget ser jeg på som meget spennende. Jeg 

tror erfaringen min passer veldig bra og at dette kan passe 

meg spesielt godt da jeg har vært interessert og nysgjerrig 

på kvalitetssikring fra jeg arbeidet i oljesektoren. Der fikk jeg innblikk i hvor stor del av en 

organisasjon dette er samt hvor mange steder det dukker opp. Ettersom arbeidet i FUI blant 

annet inneholder dette kan jeg ikke bli annet enn ivrig på å lære mer og å få muligheten til å 

bidra til å heve kvaliteten gjennom å utarbeide og utvikle blant annet kvalitetskrav.  

 

Jeg mener at det er en svært viktig jobb å sikre og ivareta fremtidig utdanning på best mulig 

måte, og har etter hvert erfart og gjort meg opp meninger om hvordan enkelte ting kunne 

gjort studiet bedre. Etter fusjonen mener jeg vi har mange muligheter til å gjøre studiene 

enda mer attraktive. Det å samarbeide på tvers av fakultetene for å finne gode løsninger og 

legge planer som skal bidra til dette høres derfor svært interessant ut. 

Jeg tror at jeg med min bakgrunn og erfaring vil være en god representant i utvalget. 

 



 

08.09.2017  

 

 
  

Møtedato: 14.09.2017  Sakshandsamare:  
Magnus Johannesen og Gjermund Kvernmo Langset  

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 34/17 Fagleg oppfølging med digitale hjelpemiddel   
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Skjermdump av Webcadet i app og på nett 
 
Forkortingar 
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saka 
Digitalisering er ofte eit utgangspunkt for dei skisserte løysingane for mange av framtidas 1 

problem. Eit uttala mål for NTNU er å vere det mest spanande og innovative universitetet 2 

i landet. Dette inneber å stadig vidareutvikle kvaliteten på forsking og utdanning. Innanfor 3 

administrasjon kan digitalisering gjere oppgåver enklare og meir effektive, både for 4 

administrativt og vitskapleg tilsette.  5 

 6 

Regjeringa sin effektiviseringsreform stiller krav til at NTNU må redusere administrative 7 

kostnader med 10 prosent innan utgangen av 2019. Ei utfordring med dette målet er å 8 

unngå at vitskapleg tilsette får fleire administrative oppgåver. Då er digitalisering av 9 

system og prosessar nødvendig. 10 

 11 

Digitale hjelpemiddel er gode dersom dei forbetrar kvaliteten på eit arbeid. Denne saka 12 

omhandlar digitale hjelpemiddel som skal gjere det enklare å drive god fagleg rettleiing av 13 

studentar. 14 

 15 

Kvart år gjennomfører undersøkinga Studiebarometeret1. Tidlegare har den utelukkande 16 

bestått av ei studentundersøking med eigenrapportering, men er no supplert av ei 17 

undervisarundersøking. På spørsmål om fagleg rettleiing skårar NTNU 3,42 av 5 moglege 18 

poeng, det same som landsgjennomsnittet. Undervisarundersøkinga syner det same på 19 

spørsmål om praksis og rettleiing.  20 

 21 

Mange studier ved NTNU har praksis som ein integrert del. I praksis skal teori frå studiet 22 

bli testa ut, og direkte rettleiing skal sikre kvaliteten av utøvinga. Hensikta med praksis er 23 

å kome i kontakt med relevante brukargrupper i samfunnet, lære å samhandle med 24 

menneske, og ikkje minst å forenkle overgangen frå studielivet til arbeidslivet. 25 

                                            
1 Hovedtendenser studiebarometeret: s.ntnu.no/studiebarometeret16  
2 Institusjonsrapport NTNU s.ntnu.no/rapportNTNU16 

https://s.ntnu.no/studiebarometeret16
https://s.ntnu.no/rapportNTNU16
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Praksiskoordinator og praksisansvarlege ved fakulteta og institutta bestiller praksisplassar 26 

i kommune- og spesialisthelsetenesta, ved offentlege servicekontor, i private og 27 

offentlege institusjonar og så bortetter. 28 

 29 

Studentar skal få rettleiing gjennom heile studieløpet. Den mest direkte rettleiinga i dag 30 

blir gjerne gjort i samband med større arbeid som prosjekt-, bachelor- og 31 

masteroppgåver. Her er det ein vitskapleg tilsett ved universitetet som følger arbeidet til 32 

studenten tett. I samband med stortinget si handsaming av kvalitetsmeldinga3 vart det 33 

vedteke at regjeringa skal greie ut trinnvis innføring av ei mentorordning i høgare 34 

utdanning.4 Målet med dette er å få auka grad av rettleiing gjennom heile studieløpet. 35 

 36 

Sakshandsamar si vurdering 37 

For å sikre god gjennomføring av praksis skal studenten få praksisførebuande 38 

undervisning eller ferdigheitstrening. Her skal studenten få innsikt i 39 

læringsutbyttebeskrivingane for praksisperioden. Studenten skal ha ein ekstern rettleiar 40 

som til dagleg jobbar i yrket studenten utdannar seg til, og som følger studenten gjennom 41 

heile praksisperioden. Studenten bør også ha ein intern rettleiar som er vitskapleg tilsett 42 

ved utdanningsinstitusjonen. For at alle skal ha sett seg godt inn i kva som er dei 43 

konkrete læringsmåla for perioden, og korleis studenten ligg an til å nå desse, må 44 

studenten og rettleiarane ha samtaler før, under og etter praksisperioden. Slik sikrar ein 45 

at studenten kan nå det forventa læringsutbyttet for praksis.  46 
 47 

Det er tydeleg frå Studiebarometeret at den faglege rettleiinga ikkje er god nok, verken i 48 

studentane eller dei tilsette sine auge. Det nye e-læringssystemet til NTNU, Blackboard, 49 

gir nokre moglegheiter for fagleg rettleiing. For å kunne utnytte desse moglegheitene må 50 

rettleiarane få tilbod om relevant kursing, sidan digitale verktøy i seg sjølv ikkje forbetrar 51 

prosessen. Digital fagleg rettleiing må ikkje avgrensast til det som finst i Blackboard, men 52 

kan også gjerast gjennom andre plattformar. Det må vere eit mål at plattformane 53 

kommuniserer med NTNU sine system. 54 

 55 

Eit verktøy som blir brukt til dette for studentar ved enkelte studieprogram i dag er 56 

Webcadet. Verktøyet gir student og rettleiar oversikt over forventa læringsutbytte. Det gir 57 

også meir dynamisk oversikt over korleis den enkelte student ligg an gjennom 58 

praksisperioden. Studenten legg sjølv inn utførte oppgåver, refleksjonar og 59 

eigenvurderingar. Så blir det godkjent av opplæringsansvarleg, og deretter av rettleiaren 60 

ved institusjonen. Slik tek alle partar del i opplæringssituasjonen, og får innsikt i 61 

progresjonen for den enkelte student. Verktøyet er tilgjengeleg både gjennom nettlesaren 62 

og som applikasjon. Applikasjonen er ikkje avhengig av internettilgang til ein kvar tid, men 63 

synkroniserast når det er tilgjengeleg. 64 

 65 

Slike digitale verktøy kan også bli nytta i den springande rettleiinga gjennom studiet, som 66 

beskrive tidlegare. Det kan vere ein måte å strukturere arbeidet og kommunisere om det 67 

faglege innhaldet undervegs. Ved innføring av ei mentorordning er det enkelt å kople på 68 

fleire rettleiarar for enkeltstudentar, og for ein rettleiar å ha mange studentar. Faglege 69 

mentorar må ha meir oppfølging av individuell framdriftsplan for studenten enn av 70 

læringsutbyttebeskrivingar, men dei vil ha dei same fordelane av forbetra struktur og 71 

kommunikasjonslinjer. 72 

                                            
3 Stortingsmelding 16 (2016/2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning - s.ntnu.no/kvalitetsmeldingen  
4 Endelig vedtak Stortingsmelding 16: s.ntnu.no/kvalitetsvedtak  

https://s.ntnu.no/kvalitetsmeldingen
https://s.ntnu.no/kvalitetsvedtak
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 73 

Bruk av digitale hjelpemiddel kan ikkje erstatte fysisk rettleiing. Det kan i staden vere med 74 

og støtte prosessen for rettleiinga. Informasjon blir gjort tilgjengeleg direkte og 75 

oversiktleg, slik at alle partar har same grunnlag for ein fagleg diskusjon. 76 

Eigenrefleksjonen studenten gjer undervegs gir betre forståing for studenten sin del, men 77 

også for rettleiarane si forståing av studenten sin progresjon. Det vil også vere nyttig å ha 78 

den springande refleksjonen frå studenten, i staden for ei oppsamling ved bestemte 79 

milepælar. 80 

 81 

I utdanningar som er omfatta av skikkaheitsvurdering bør ein diskutere korleis slik 82 

informasjon kan nyttast i denne vurderinga. Studenten må vere trygg på at dette blir lagt 83 

fram på ein måte som syner studenten sin reelle situasjon. Det må ikkje brukast på ein 84 

slik måte at studenten blir skeptisk eller tilbakehalden i sin deling av tankar og 85 

refleksjonar. 86 

 87 

Dersom eit digitalt verktøy kan bidra til rettleiing av høgare kvalitet, og som gir meir 88 

samhandling mellom student og rettleiarar, kan det seiast å vere eit godt verktøy. Det må 89 

vere ein føresetnad at det ikkje fører til meirarbeid som ikkje bidreg til auka måloppnåing. 90 

 91 

Bruk av digitale system for oppfølging kan vere ein måte å ansvarleggjere studentane for 92 

å oppnå ønska læringsutbytte. Sakshandsamarane meiner at det alltid kan vere ei 93 

utfordring å tilretteleggje for gode refleksjonar frå studenten. Då må institusjonen gjere det 94 

den kan for å la studenten dele desse på ein enkel måte. Det er spesielt viktig i studier 95 

der ein stor del av hensikta med praksis er å utvikle medmenneskelege evner som ikkje 96 

alltid kan kryssast av som oppnådd eller ikkje. Eigenrefleksjon i situasjonar som både 97 

rettleiar og student har vore ein del av er eit viktig grunnlag for å skape ein fagleg 98 

diskusjon av høg kvalitet. Om bruken av digitale verktøy blir overdrive kan det gå på 99 

bekostning av slike diskusjonar, det må ikkje skje. Derfor må eit slikt verktøy ha stor 100 

fridom i utforming av oppgåver, kategoriar, eigenvurdering, refleksjon og gradering for å 101 

oppnå læringsutbyttet i den særskilte praksissituasjonen. Å skreddarsy systemet for 102 

NTNU sine behov og prioriteringar vil gjere det mogleg å bruke på ulike fagområde og 103 

praksisfelt.  104 

 105 

Sakshandsamar si innstilling 106 

Studenttinget NTNU meiner at: 107 

• NTNU skal utvide bruken av digitale verktøy for rettleiing og oppfølging. Digital 108 

rettleiing skal vere komplementær, og heve kvaliteten på den fysiske 109 

rettleiinga. 110 

• NTNU skal ha høge krav til fagleg tilsette sin kompetanse om bruk av digitale 111 

verktøy for rettleiing og oppfølging. 112 

• NTNU bør lyse ut studentoppgåver for å støtte utviklinga av system for digital 113 

rettleiing og oppfølging. 114 

• NTNU må samordne rutinar for både digital og fysisk rettleiing og oppfølging 115 

slik at alle studentar får like gode føresetnader for fagleg utvikling.  116 



Førsteside og oversikt over hovudtema Oversikt over tema 

Oversikt over kompetansemål Oppgåver under kompetansemål 

Digitalisering i praksis – Webcadet 

App 

  



Førsteside og oversikt over innhaldet i systemet. 

Webcadet – Nettside 
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Møtedato: 14.09.2017 Saksbehandler: Marte Øien 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 35/17     Forslag til forbud mot heldekkende ansiktsplagg 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

Forkortelser 7 

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 8 

EMK – Den europeiske menneskerettskonvensjonen 9 

UHR – Universitets- og høgskolerådet 10 

UH- sektoren – Universitets- og høgskolesektoren        11 

_______________________________________________________________________ 12 

 13 

Bakgrunn for saken 14 

Våren 2017 sendte regjeringen ut et forslag på høring1 om å innføre et forbud mot 15 

heldekkende ansiktsplagg på norske utdanningsinstitusjoner. Et nasjonalt forbud mot 16 

bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet vil ramme plagg som nikab og 17 

burka. Nikab er en kombinasjon av hode- og ansiktsplagg som kan brukes på flere 18 

måter, men vanligvis dekker plagget hele ansiktet bortsett fra øynene. Burka dekker 19 

hele kroppen og har et tekstilgitter foran øynene. Forbudet vil også omfatte andre 20 

plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, som finlandshetter med stoff foran 21 

ansiktet. Hijab som bare dekker håret og halsen, er ikke et plagg som dekker ansiktet 22 

og er derfor heller ikke omfattet av forslaget. Det vil være unntak for plagg som 23 

brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige 24 

forhold.  25 

 26 

Lovforslaget som er ute på høring lyder slik: 27 

§ 7-8 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet (1) 28 

Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker 29 

ansiktet i forbindelse med undervisning, inkludert på turer, ekspedisjoner og 30 

lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning eller virksomhet, 31 

og på utdanningsinstitusjonenes områder i pauser og lignende i tilknytning til 32 

studiene, med mindre bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, 33 

pedagogiske, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold. (2) En student 34 

som tross skriftlig advarsel har brukt klesplagg som helt eller delvis dekker 35 

ansiktet i strid med regelverket, kan bortvises i inntil ett år. Hvis studenten til 36 

tross for skriftlig advarsel ikke etterkommer vedtak om bortvisning, kan 37 

studenten utestenges fra utdanningen i inntil ett år. Avgjørelse om bortvisning 38 

                                            
1Høringsnotatet fra regjeringen 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2d30727f4098476d9b2d5081f65a92b8/horings
notat-om-forbud-mot-heldekkende-ansiktsplagg-i-barnehager-og-
utdanningsinstitusjoner.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2d30727f4098476d9b2d5081f65a92b8/horingsnotat-om-forbud-mot-heldekkende-ansiktsplagg-i-barnehager-og-utdanningsinstitusjoner.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2d30727f4098476d9b2d5081f65a92b8/horingsnotat-om-forbud-mot-heldekkende-ansiktsplagg-i-barnehager-og-utdanningsinstitusjoner.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2d30727f4098476d9b2d5081f65a92b8/horingsnotat-om-forbud-mot-heldekkende-ansiktsplagg-i-barnehager-og-utdanningsinstitusjoner.pdf
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kan treffes av rektor eller den denne bemyndiger. Avgjørelse om utestengning 39 

treffes av styret selv eller institusjonens klagenemnd. (3) Dersom en ansatt 40 

opptrer i strid med forbudet, kan den ansatte bes om å fjerne klesplagget som 41 

dekker ansiktet. Gjentatte brudd på første ledd kan være grunnlag for 42 

oppsigelse av den ansatte. 43 

 44 

Videre har regjeringen kommet med et alternativt forslag som går ut på å beholde 45 

dagens mulighet for lokale forbud og innføre plikt til samtale med elever/studenter 46 

som omfattes av et slikt forbud. 47 

Forslaget er sendt ut på høring med svarfrist 20.september 2017. Regjeringen 48 

forventer at NTNU svarer på høringen, og det er viktig at Studenttinget tar stilling til 49 

forslaget slik at studentenes synspunkt kan bli vektlagt i NTNUs høringssvar.  50 

 51 

I høringsnotatet fra regjeringen begrunnes forslaget som et tiltak for å sikre god 52 

samhandling og kommunikasjon ved utdanningsinstitusjonene, da helt eller delvis 53 

dekkende ansiktsplagg kan være til hinder for dette. Videre trekkes det fram at 54 

kroppsspråk er en viktig del av kommunikasjonen, noe de mener forsvinner dersom 55 

man dekker til ansiktet. Justisdepartementets lovavdeling har konkludert med at et 56 

slikt forbud ikke er i strid med menneskerettighetene eller norsk lov (se punkt 3.7 i 57 

høringsnotatet) Lovavdelingen har også konkludert med at det ikke er holdepunkter 58 

for å anta at et forbud vil være i strid med retten til privatliv, jf. Grunnloven § 2, EMK.  59 

 60 

Saksbehandlers vurdering 61 

 62 

Universitets - og høgskolerådet (UHR) har behandlet saken og stiller seg kritiske til 63 

forslaget om et generelt forbud, uten at det foreligger kunnskap om konsekvensene 64 

forbudet kan medføre. UHR viser til regjeringens alternative forslag, som har stor 65 

likhet med dagens praksis, og mener det fungerer tilfredsstillende basert på at det da 66 

er fagmiljøene selv som tar vurderingen på om ansiktsdekkende plagg er til hinder for 67 

gjennomføring av de enkelte utdanningene. Videre har UHR argumentert for at 68 

utdanning er et av de viktigste tiltakene for å oppnå integrasjon og tillit i det norske 69 

samfunnet.  70 

 71 

Sentralstyret til Norsk studentorganisasjon vedtok høsten 2016 at de er imot et 72 

forbud mot ansiktsdekkende plagg og begrunner det med at det må ligge en faglig 73 

vurdering til grunn dersom vi skal hindre enkeltpersoner fra å kle seg som de selv 74 

ønsker ved høyere utdanningsinstitusjoner.  75 

 76 

Det er ingen fra UH-sektoren som per dags dato har uttalt at de er for et generelt 77 

forbud. Flere rektorer har etter henvendelser fra media sagt at de ikke ønsker å 78 

kommentere saken før de har diskutert saken med sine ledergrupper, så det er ikke 79 

sikkert at hele sektoren fremdeles er imot et generelt forbud når institusjonene har 80 

levert sine høringssvar. NTNU skal diskutere saken i dekanmøte tirsdag 5. 81 

september (etter ferdigstillingen av dette sakspapiret).  82 

 83 

Selv om parter fra UH-sektoren tilsynelatende er enige i denne saken, er det andre 84 

som mener at det er nødvendig å innføre restriksjoner. Ett eksempel er Tankesmien 85 

Agenda, som høsten 2015 tok initiativ til et utvalg bestående av sentrale politikere fra 86 

partier fra sentrum venstre og noen av Norges fremste forskere på integrering. 87 
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Utvalget så på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk. I sin vurdering av 88 

ansiktsdekkende plagg så de på bruk i det offentlige rom, som universitet og 89 

høyskoler må kunne sies å være en del av. Utvalget mener at: 90 

 91 

“Et tildekket ansikt hemmer samhandling. For å sikre mellommenneskelig 92 

kommunikasjon og at alle kan identifiseres, er det nødvendig å innføre 93 

restriksjoner mot maskering. I skolesammenheng er også hensynet til 94 

undervisning et viktig hensyn.”  95 

 96 

Saksbehandler ser at det er god argumentasjon for at det i enkelte yrker kan være 97 

behov for å forby heldekkende ansiktsplagg. Ifølge norsk lov kan en ikke 98 

forskjellsbehandle på grunn av religion, livssyn eller politisk tilhørighet, men dersom 99 

et hodeplagg hindrer deg i å utføre jobben din, eller utgjør en fare for din eller andres 100 

sikkerhet, kan det ifølge likestilling- og diskrimineringsombudet anses som saklig 101 

grunn til å nekte bruken. Et eksempel hvor muligheten til å innføre forbud er tatt i 102 

bruk er i politiet hvor de har forbud mot bruk av hijab, og følgelig heldekkende 103 

ansiktsplagg.  104 

 105 

Saksbehandler mener at denne saken handler om hvorvidt institusjonene selv skal 106 

vurdere om forbud er nødvendig i utdanningen. Med Politihøgskolen som eksempel 107 

mener saksbehandler at dette skal være opp til institusjonen selv å vurdere om hele 108 

eller deler av utdanningsløpet skal være dekket av et forbud. Vurderingen gjøres da 109 

lokalt med grunnlaget at det vil være forbudt etter endt utdanning.  110 

 111 

Saksbehandler mener at slike forbud må være tydelig informert om. Dersom 112 

enkeltindivid som bruker heldekkende ansiktsplagg ønsker å ta del i utdanninger der 113 

det er helt eller delvis forbud mot heldekkende ansiktsplagg, må de få lov til det så 114 

lenge de forholder seg til de reglement som er satt. Både underveis i utdanningen, og 115 

i yrkeslivet.  116 

 117 

Arbeidsutvalgets innstilling 118 

Studenttinget mener at: 119 

• Et generelt forbud mot heldekkende plagg i høyere utdanning må ikke 120 

innføres. 121 

• Et forbud mot heldekkende plagg eller andre personlige symboler på emner 122 

eller studieprogram må ha en sterk faglig begrunnelse. 123 

• Eventuelle lokale forbud skal informeres tydelig om i god tid før opptak og 124 

studiestart. 125 
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Møtedato: 14.09.2017 Saksbehandler: Magnus Johannesen 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 36/17 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

I følge studenttingets reglement paragraf 8 er det Studenttinget selv som supplerer 2 

varalisten. Studenttinget har per nå 4 fungerende varaer. Akkurat nå mangler vi to faste 3 

representanter i tillegg, så de som er vara pdd vil få mulighet til å bli faste representanter. 4 

 5 

Saksbehandlers vurdering 6 

Representantene må velges inn på rekkefølge. For å kunne være kandidat må navn 7 

meldes inn innen én uke før møtet der valget skal holdes. 8 

 9 

Følgende kandidater har meldt interesse: 10 

Adrian Heyerdal 11 

Kristoffer Almaas 12 

Christopher Michael Marsteen Cox 13 

 14 

 15 

Arbeidsutvalgets innstilling 16 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 17 



Kandidatpresentasjon	

	
	
Navn:	Christopher	Michael	Marsteen	Cox	
	
Alder:	25	år	
	
Studieprogram:	Interaksjonsdesign	bachelor	1	året	
	
Stilling:	ITV	for	institutt	for	design	
	
Hvorfor:		Jeg	har	lyst	til	å	stille	fordi	jeg	er	veldig	nysgjerrig	på	hvordan	
studentpolitikken	er	og	om	at	dette	eventuelt	er	noe	for	meg	å	sitte	
vedvarende	lengre	i.		
	
Jeg	har	drevet	med	å	sittet	i	elevrådet	på	Rønningen	folkehøgskole	og	ved	
Høyskolen	Kristiania,	så	jeg	har	en	form	for	bakgrunn	innen	studentpolitikk	
fra	før.	Jeg	var	også	en	del	av	de	miljøansvarlige	oppe	på	Rønningen	
folkehøgskole	i	tillegg,	så	jeg	vet	hva	som	er	og	kan	være	viktig	for	
hverdagen	til	en	student.	
	
	



Kandidatpresantasjon 
 

Navn: Kristoffer Almaas 

Alder: 20 

Studie: Bachelor, maskiningeniør. 

Sted: Gjøvik 

Kort om meg:  

Jeg holder på med det 3. semesteret på bachelorgraden, 

samtidig som jeg har en deltids stilling som labassistent. 

Utenom det liker jeg å lese, se serier eller fikle med hobbyer. 

Hvorfor jeg stiller til dette vervet: 

Jeg har ingen erfaring, iallefall ikke noe jeg ser på som særlig relevant. Alle trenger å starte en 

plass og dette vervet virker som det perfekte utgangspunktet. Jeg har lyst til å ta en mer aktiv 

del av valgene som former hverdagen vår, være med få tannhjulene i kulissene til å spinne. 

Selv om jeg mangler erfaring, gjør jeg opp for det med engasjement: Har jeg en mening så vil 

jeg sloss for den, argumentere på hvorfor noe skal være sånn eller ei. Samtidig er jeg er 

vitebegjærlig og nysgjerrig, liker å lære, forstå og diskutere.  

 

Med vennlig hilsen        

Kristoffer Almaas 

kristoffer.almaas@hotmail.com 

97495058 
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