
 
MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 03/17 
 

Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Marte Øien, Magnus Johannessen, Ole-Jacob Oosterhof, Johannes 

Bjartnes, Lars Bjørnar Vist 
 
Forfall:  Gjermund Kvernmo Langset,  
 
Observatører:  
 
Referent:  Kine Sørli 
 
 
 
O-sak 05/17  Orienteringer av styrerepresentantene 
Ingen tilstede. 
 
O-sak 06/17 Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 06/17 Godkjenning av AU-referat 02/17 
Referatet godkjennes enstemmig. 
 
AU-sak 08/17 Valg av kontrollkomite 
Kine innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalet innstiller ikkje til personval. 
 
AU-sak 10/17 Valg av delegater til Landsmøtet NSO 2017 
Marte innleder saken. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg. 



AU-sak 09/17 Søknad om prosjektmidler for fredsprosjektet 2017 og NAMS 
 
Kine innleder saken. 
 
Johannes stiller spørsmål om sin habilitet. Arbeidsutvalget mener han ikke er inhabil. 
 
Votering: 
Isfit: Vedtas enstemmig 
NAMS: Vedtas enstemmig 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget innvilger kr 5 000,- til ISFiT- Fredsprosjektet 2017 og kr 2 000,- til NAMS 
2017. 
 
AU-sak 05/17 Stillingsinstrukser Arbeidsutvalget 
 
Marte innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Skal det være et krav om at AU skal delta i debatter i det offentlige rom? 
 
Forslag1 
Tilleggsforslag fra Marte: Ber om redaksjonell fullmakt  
 
Forslag 2 
Strykningsforslag fra Ole-Jacob: Stryke kulepunkt linje 13. 
 
Votering: 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas på grunn av leders dobbeltstemme. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget vedtar nye stillingsinstrukser for Studenttinget. 
 
AU-sak 06/17 Arbeidsprogram Studenttinget NTNU 
 
Magnus innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjonen: 

- NTNU er et breddeuniversitet, selv om det har et naturvitenskapelig og 
teknologisk profil. 

- Det vil være vanskelig at NTNU skal dekke overnatting for studenter i praksis 
andre steder. Bør Studenttinget heller jobbe opp med U-nettverket og NSO for 
å få til et nasjonalt stipend som kan støtte studenter i praksis? 



- Å argumentere med å minske obligatorisk undervisning for å legge bedre til 
rette for studentfrivilligheten er et uheldig fokus. Det bør heller være et fokus 
på god undervisning og ansvarliggjøre faglærer. 

  
 
Forslag 1 
Tilleggsforslag fra Magnus: Redaksjonell fullmakt til å skrive innledning for å 
oppsummere dokumentet. I tillegg til å rette skrivefeil og lignende. 
 
Forslag 2 
Strykningsforslag fra Marte, linje 11-12: Studenttinget skal følge opp, og sørge for at 
NTNU implementerer tiltakene som blir presentert i stortingsmeldingen om kvalitet i 
utdanning. 
 
Forslag 3 
Endringsforslag fra Magnus, linje 15  
Endre fra "Våre studenter..." 
Til: 
Samfunnet står foran en stor teknologisk utvikling de nærmeste årene, og studenter 
fra NTNU skal være spesielt godt rustet til å møte disse utfordringene sammenlignet 
med andre institusjoner. Dette bør gjelde uavhengig av hvilket fagområde man 
tilhører.  
 
Forslag 4 
Endringsforslag fra Lars Bjørnar, linje 44: Studenttinget skal jobbe for å få på plass et 
stipend fra Statens Lånekasse som dekker oppholdet for studenter som må overnatte for 
å få tatt sin praksis og dekke utstyrskostnader som måtte behøves. 
 
Forslag 5 
Tilleggsforslag fra Marte, linje 46: Studenttinget skal jobbe for at NTNU implementerer 
vår politikk om praksis. 
 
 
Forslag 6 
Strykningsforslag fra Marte, linje 62: Stryk «fra simulatortrening eller…» til også legge til 
rette for studentfrivilligheten. 
 
Forslag 7 
Endringsforslag fra Marte, linje 63: Faglærer har ansvar for å legge til rette for så god 
undervisning at obligatorisk undervisning ikke er nødvendig for at studentene skal møte 
opp. 
 
Forslag 8 
Tilleggsforslag fra Lars Bjørnar, linje 76: Studenttinget skal jobbe for å endre lovverket 
slik at det ikke bare omhandler det fysiske læringsmiljøet, men også psykiske, digitale, 
pedagogiske og organisatoriske læringsmiljøet. 
 
Forslag 9 



Tilleggsforslag fra Ole-Jacob, linje 76: NTNU skal arbeide aktivt for å styrke lovverket om 
læringsmiljø. Lovverket må i tillegg til det fysiske læringsmiljøet også omfatte det 
psykososiale, pedagogiske, digitale og organisatoriske læringsmiljøet.  
 
Forslag 10 
Strykningsforslag fra Magnus linje 86: 
"Frem til dette bør NTNU ta kostnaden sentralt for at ikke......" 
 
Forslag 11 
Tilleggsforslag fra Magnus, linje 88: 
Kulepunkt med følgende tekst: 
NTNU skal ha informasjon om skikkethet lett tilgjengelig på sine nettsider, og 
spesielt innenfor det enkelte studieprogram som er innebefattet av 
skikkethetsvurdering. 
 
 
Forslag 12 
Strykningsforslag fra Marte, linje 107: NTNU skal fortsette sitt gode... 
 
Forslag 13 
Tilleggsforslag fra Ole-Jacob, linje 109: Studenttinget skal delta i alle fora der det 
diskuteres eller avgjøres omdisponering av arealer. 
 
Forslag 14 
Strykningsforslag fra Marte, linje 117: Stryke «NTNU bør se på muligheter for 
digital..» 
 
Forslag 15 
Strykningsforslag fra Marte, linje 119-122: Stryke hele avsnittet. 
 
Forslag 16 
Tilleggsforslag fra Magnus, linje 119: Det bør legges mer til rette for studentdrevet 
forskning i digitalisering av NTNU. Studentene sitter på mye kompetanse som kan 
utnyttes bedre hvis en del av undervisningsopplegg, prosjekt-, bachelor- og 
masteroppgaver er rettet mot utvikling av NTNU.  
 
 
Forslag 17 
Tilleggsforslag fra Johannes, linje 125: ..jobbe tettere med Studentmediene, 
Studentersamfundet og studentfrivilligheten for øvrig for å øke kunnskapen om, og 
interesse for Studenttingets arbeid. 
 
Forslag 18 
Strykningsforslag fra Marte, linje 126-129: Stryke «Studenttinget skal utarbeide…» 
 
Forslag 19 
Strykningsforslag fra Marte, linje 141-145: Stryke hele avsnittet. 
 
Forslag 20 
Strykningsforslag fra Marte, linje 159-161: Stryk avsnittet. 



 
Forslag 21 
Tilleggsforslag fra Magnus, internasjonalisering: 
Avsnitt om internasjonalisering.... 
 
NTNU skal legge til rette for gode språkkurs i forkant av utveksling, for å senke 
terskelen for å reise ut. 
 
Forslag 22 
Endringsforslag fra Lars Bjørnar, linje 172: NTNU og Studenttinget skal arbeide opp 
mot KD for å få godkjent utenlandspraksis som utveksling. 
 
 
Forslag 23 
Endringsforslag fra Johannes, linje 181: ..studieprogram på både norsk og engelsk. 
 
 
Votering: 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 vedtas enstemmig. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
Forslag 6 vedtas enstemmig. 
Forslag 7 vedtas enstemmig. 
Forslag 8 faller som konsekvens for at forslag 9 vedtas. 
Forslag 9 vedtas enstemmig. 
Forslag 10 vedtas enstemmig. 
Forslag 11 vedtas enstemmig. 
Forslag 12 vedtas enstemmig. 
Forslag 13 vedtas enstemmig. 
Forslag 14 vedtas enstemmig. 
Forslag15 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 16 vedtas enstemmig. 
Forslag 17 vedtas enstemmig. 
Forslag 18 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 19 vedtas enstemmig. 
Forslag 20 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 21 vedtas enstemmig. 
Forslag 22 vedtas enstemmig. 
Forslag 23 vedtas med alminnelig flertall. 
 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
Studenttinget vedtar arbeidsprogram for 2017 med de endringer som kommer frem i 
løpet av møtet. 



 
AU-sak 11/17 Eventuelt 
 
Oppnevninger 
Redaksjonsrådet Universitetsavisa:  
Jørgen Benkholt har meldt interesse. 
Arbeidsutvalget oppnevner Jørgen Benkholt til redaksjonsrådet. 
 
Jurymedlemmer til campuskonkurransen. 
Håvard Auklend oppnevnes til campusprosjektet. 
 
Referansegrupper til campuskonkurransen. 
Hans Peder Langårdshei og Per Kristian Røkkum oppnevnes 
 
Politikerkontrakt: 
Marte har fått utkast til politikerkontrakt og ber om innspill til utkastet innen fredag kl. 
10.00. 
 
Formøtedatoer til Landsmøte: 
Magnus går i gjennom forslag til formøtedatoer og ber om innspill til forslagene, spesielt 
hvilke datoer som passer best for Gjøvik og Ålesund. 
 
Universitetskonferansen 
Hvem i Arbeidsutvalget skal delta? Noen bør være igjen i Trondheim. AU bør bli enige 
innad. 
 
Delegatskjema til LM er ute. Marte oppfordrer alle til å spre det glade budskap. 
 
Kandidater til NSO-AU: Marte oppfordrer at alle støtter alle kandidater fra NTNU og 
stiller seg upartisk. 
 
Ole-Jacob orienterer om at et STi-medlem fra Gjøvik har trukket seg. Vedkommende må 
sende inn skriftlig beskjed om dette. 
 
Ole-Jacob tenker å melde sak til Velferdstinget om at studenter må melde flytting. 
Velferdstinget har allerede politikk på dette og NSO vil også komme med en kampanje i 
løpet av våren. 
 
Oppstartsseminar:  
Mye må ordnes innen avreise i morgen og alle må være tilgjengelige på e-post for 
delegering av oppgaver og ansvar. 
 
 
Ris og Ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Kine Sørli /s/ 
       Konsulent 


