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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 02/18 
 

Dato: 24.01.17-  Kl. 15.00-16.50. Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Sindre Kristian Alvsvåg, Felipe Fawcett, Stig-Martin Liavåg, Thiren 

Sriskantharajah, Julie Heiberg. 
 
Frafall:  Gjermund Kvernmo Langset. 
 
Observatør: Åste Hagerup(KK), Trine Øverås(KK), Anja Beate Andersen, Christoffer 

Vikebø Nesse. 
 
Referent:  Kine Sørli. 
 
O-sak 03/18  Orienteringer i Arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 04/18  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 05/18  Godkjenning av referat fra AU-møte 01/18 
Referat fra AU-møte 01/18 godkjennes med de endringer. 
 

 
AU-sak 03/18 Studenttingets arbeidsprogram 2018 
 
Sindre innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Votering: 
Forslag 1 
Endringsforslag linje 5-6 fra Thiren 
endre fra " Styrke arbeidsutvalget sitt fokus for året"  
til "Styre arbeidsutvalgets arbeid"  
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Forslag 2 
Strykningsforslag Linje 6-7 fra Thiren 
Stryke siste setning i innledning 
 
Forslag 3 
Endringsforslag Linje 11-12 fra Thiren 
Enten stryke  "Studenttinget skal fortsette å samarbeide med og påvirke 
Læringsmiljøutvalget ved NTNU for å sikre og heve kvaliteten på det overordnede 
læringsmiljøet." 
evnt sette en klar agenda 
 
Forslag 4 
Endringsforslag linjer 11-13 fra Stig-Martin: 
Stryk setninga "Studenttinget skal fortsette å samarbeide med [..]". 
 
 
Forslag 5 
Endringsforslag linje 14 fra Thiren 
Endre "Alle studenter skal få"  til "Studenter skal ha mulighet til" 
 
Forslag 6 
Endringsforslag Linje 15 fra Thiren 
Endre "Uavhengig av" til " i henhold til egen"  
 
 
Forslag 7 
Endringsforslag linje 17 fra Stig-Martin: 
"Læringsmiljø er en av de viktigste faktorene for læringsutbytte i utdanningen [...]" 
endrast til "Læringsmiljø er en av de viktigste faktorene for læringsutbytte og trivsel 
gjennom utdanningen [...]" 
 
Forslag 8 
Strykningsforslag Linje 17-19 fra Thiren 
Stryke avsnittet men beholde kulepunktet om læringsmiljøforskrift. 
 
Forslag 9 
Endringsforslag linje 24 fra Stig-Martin: 
Stryk punktet.  
 
Forslag 10 
Strykningsforslag linje 26-27 fra Sindre: 
Stryke punktet 
 
Forslag 11 
Endringsforslag linje 42 fra Christoffer: 
Endre «samfunnsansvar» til «samfunnsoppdrag» 
 
Forslag 12 
Tilleggsforslag linje 47-48 fra Thiren 
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Legge til ett punkt før dette punktet." Jobbe for at det brukes digitalt kvalitetssystem på hele 
NTNU" 
 
Forslag 13 
Endring kulepunkt linje 53-55 fra Gjermund og Christoffer: 
[...] studenter i praksis. [...] endres til [...] studenter i både i praksis og underveis i 
studieløpet. [...] 
 
Forslag 14 
Strykningsforslag linje 66-67 fra Thiren 
Fjerne " i universitets og høyskolesektoren"  
 
Forslag 15 
Endringsforslag linje 66 fra Thiren: 
Endre "I norge ligger prinsippet om akademisk frihet som en grunnstein" til 
"Prinsippet om akademisk frihet er en grunnstein i det norske samfunnet" 
 
Forslag 16 
Strykningsforslag linje 60 og 68 fra Thiren: 
fjerne "i løpet av 2018" 
 
Forslag 17 
Endringsforslag linje 69-71, fra Gjermund og Christoffer: 
«Akademisk frihet handler kort sagt om frihet til utdanning og forskning, upåvirket av 
politikere, myndigheter eller andre autoriteter.» 
 
endres til 
 
«Akademisk frihet handler om frihet til utdanning og forskning, upåvirket av politikere, 
myndigheter eller andre autoriteter.» 
 
 
Forslag 18 
Endringsforslag linje 79-80 fra Christoffer og Gjermund: 
«Jobbe for å inkludere internasjonale studenter i studiehverdagen til de nasjonale 
studentene i større grad.» 
 
endres til 
 
«Jobbe for tettere interaksjon mellom internasjonale og nasjonale studenter, både faglig og 
sosialt.» 
 
 
Forslag 19 
Endringsforslag linje 86 fra Gjermund og Christoffer: 
«NTNU skal i årene fremover bygge nytt campus og rehabilitere deler av eksisterende 
campus.» endres til «NTNU skal i årene fremover bygge nytt og bygge om deler av 
eksisterende campus.» 
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Forslag 20 
Endringsforslag linje 96-97 fra Gjermund og Christoffer: 
«Jobbe for at alt areal disponert av studentfrivillighet, studentidrett og studentvelferd skal 
være fristasjoner.» 
 
endres til 
«Jobbe for at alt areal disponert av studentfrivillighet, studentidrett og studentvelferd skal 
være fristasjoner. Dagens areal skal ikke omfordeles på nye organisasjoner uten at NTNU 
stiller mer areal til rådighet.» 
 
Forslag 21 
Tilleggsforslag på linje 98 fra Gjermund og Christoffer: 
Jobbe for at «Campuspolitisk plattform» får en viktig rolle i all campusutvikling ved NTNU. 
 
 
Forslag 22 
Tilleggsforslag linje 100-102 fra Thiren: 
legge til "Høyere utdanning skal bidra til kritisk tenkning og dannelse av studentene 
som gjør de i stand til å delta i og reflektere over samfunnet, både som personer og 
som yrkesutøvere." 
 
 
Forslag 23 
Tilleggsforslag Etter linje 102 fra Thiren: 
Legge til "Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Studentene skal være 
kritisk tenkende individer som kan delta i samfunnsdebatten." 
 
 
Forslag 24 
Endringsforslag linje 106-107 fra Gjermund og Christoffer: 
«Likevel er ikke dette alltid tilfelle, og da er det viktig at NTNU har et velfungerende system 
som tar tak i slike problemstillinger dersom de skulle oppstå.» 
 
endres til 
 
«Likevel er ikke dette alltid tilfelle, og da er det viktig at NTNU har et velfungerende 
varslingssystem som studentene kjenner til. Det skal være trygt og enkelt å varsle ved 
NTNU.» 
 
 
Forslag 25 
Endringsforslag linje 109-111 fra Thiren: 
Endre "men vi vil at alle skal ha et like godt utgangspunkt til høyere utdanning, 
uavhengig av sosial eller økonomisk bakgrunn" 
til  
"men alle skal ha like muligheter til å ta høyere utdanning" 
 
Forslag 26 
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Tilleggsforslag 1 på kulepunkt linje 116-117 fra Christoffer og Gjermund: 
«Samt at vi har et kjent og velfungerende varslingssystem.» 
 
Forslag 27 
Tilleggsforslag 2 på kulepunkt linje 116-117 fra Christoffer og Gjermund: 
«Varslingssystemet skal være velfungerende og godt kjent.» 
 
Forslag 28 
Endringsforslag linje 112 fra Thiren: 
Endre "støtte NSO i sin kamp" til "stå sammen med NSO i kampen" 
 
Forslag 29 
Endringsforslag linje 118 fra Christoffer: 
«Jobbe for et inkluderende læringsmiljø for alle studenter.» 
 
Forslag 30 
Endringsforslag linje 119 fra Stig-Martin: 
Endre «studieløpet» til «utdanning» 
 
Forslag 1 vedtas med kvalifisert flertall 
Forslag 2 vedtas med alminnelig flertall 
Forslag 3 faller som konsekvens for forslag 4 
Forslag 4 vedtas med alminnelig flertall 
Forslag 5 faller med alminnelig flertall 
Forslag 6 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 7 faller som konsekvens for forslag 8. 
Forslag 8 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 9 vedtas enstemmig. 
Forslag 10 vedtas enstemmig. 
Forslag 11 vedtas enstemmig. 
Forslag 12 vedtas enstemmig. 
Forslag 13 vedtas enstemmig. 
Forslag 14 faller med kvalifisert flertall mot. 
Forslag 15 faller som konsekvens for forslag 14. 
Forslag 16 vedtas enstemmig. 
Forslag 17 vedtas enstemmig. 
Forslag 18 vedtas enstemmig. 
Forslag 19 vedtas enstemmig. 
Forslag 20 vedtas enstemmig. 
Forslag 21 vedtas enstemmig. 
Forslag 22 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 23 faller som konsekvens for forslag 22. 
Forslag 24 vedtas enstemmig. 
Forslag 25 vedtas enstemmig. 
Forslag 26 faller som konsekvens for forslag 27. 
Forslag 27 vedtas enstemmig. 
Forslag 28 vedtas enstemmig. 
Forslag 29 vedtas alminnelig flertall. 
Forslag 30 faller som konsekvens for forslag 29. 
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Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 
Studenttinget vedtar Arbeidsprogram for 2018 med de endringer som kommer frem under 
møtet. 
 

Eventuelt 
Trine er usikker på om KK kan møte på AU-møter på onsdager. Kine skal sjekke opp. 
 
 
Møtekritikk 
Tatt til orientering. 
 

Møtet heves 16.50 
 
 

Sindre Kristian Alvsvåg /s/     Kine Sørli/s/     
Leder STi       Referent 


