
 
MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 11/17 
 

Dato: 29.03.2017- Møtetid: 10.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Marte Øien, Magnus Johannesen, Ole-Jacob Oosterhof, Johannes 

Bjartnes, Gjermund Kvernmo Langset. 
 
Forfall:  Lars Bjørnar Vist. 
  
Observatører: Trine Øverås, Kim Allgot, Ingvild M. Sørlie. 
 
Referent:  Kine Sørli. 
 
O-sak 21/17  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til etterretning. 
 
O-sak 22/17 Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til etterretning. 
 
O-sak 23/17 Godkjenning av AU-referat 10/17 
 
AU-sak 29/17 Valg Velferdstinget 
 
Kine innleder saken. 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 
AU-sak 28/17 Budsjett Fadderutvalget Dragvoll 2017 
 
Magnus innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Det må komme tydeligere fram i både sakspapir og budsjett at Fadderutvalget 
skal avvikles. 



Forslag 1 
Tillegg fra Magnus, linje 89: Studenttinget NTNU sørger for at fadderutvalget avvikles i 
løpet av høsten 2017.  
 
Votering: 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 
Studenttinget NTNU vedtar Fadderutvalgets forslag til budsjett for 2017. Studenttinget 
NTNU sørger for at fadderutvalget avvikles i løpet av høsten 2017.  
 
 
AU-sak 30/17 Studentmobilitet 
 
Gjermund innleder saken. 
 
Saken diskuteres.  
 
Elementer fra diskusjon: 

- Vil det være for ambisiøst å tilby midlertidige boliger? NTNU har tidligere sagt 
nei og de tilbyr heller ikke bolig for ansatte i kortere perioder. 

- Å tilby emner på tvers av studiebyer kan bidra til spesialisering. Dette kan skje 
gjennom videoforelesninger etc. 

 
Forslag 1 
Strykning, fra Marte: Stryke kulepunkt 1(linje 73),2(linje 74) og 5(linje 80/81). 
 
Forslag 2 
Endring fra Gjermund, linje 73: Skal tilby overnatting til studentar og underviserar i alle 
studiebyar. 
 
Forslag 3 
Tillegg fra Gjermund, linje 74: «Tilby emner som er tilrettelagte for deltaking på tvers av 
lokasjoner, og bruke større ressurser på oppfølging og veileding lokalt.» 
Stryke linje 80-81. 
 
Forslag 4 
Tillegg fra Magnus, linje 76: Og tilrettelegge for at man kan utnytte styrken i fagmiljøene 
som finnes på flere campuser ved NTNU». 
 
Forslag 5 
Endring fra Magnus, linje 79: endre «oppdatering» til «oppgradering». 
 
Prøvevotering 
Forslag 1- 3 for og 2 mot. 
  



Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 faller med 1 for og 4 mot. 
Forslag 3 vedtas med 4 stemmer for og 1 mot. 
Forslag 4 vedtas enstemmig. 
Forslag 5 vedtas med 4 stemmer for og 1 mot 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas med 4 stemmer for og 1 mot. 
 
Gjermund melder om dissens om forslag 2. Marte vurderer å melde dissens til hele saken.  
 
Vedtak: 
Studenttinget mener NTNU må: 

 Tilby emner som er tilrettelagte for deltaking på tvers av lokasjoner, og bruke større 
ressurser på oppfølging og veileding lokalt. 

 Informere tidleg og tydeleg om kva moglegheiter ein som student har for å følgje 
emner som går på tvers av lokasjonar. Og tilrettelegge for at ein kan utnytte styrkane 
i fagmiljøa som eksisterar på fleire campus ved NTNU. 

 Tilby undervisningslokaler som er tilrettelagte for streaming av undervisning, og som 
har moglegheit for kommunikasjon, på tvers av lokasjonar. Herunder bygging av nye 
lokaler og oppgradering av eksisterande 

 Gjennomføre konkrete tiltak blant vitenskapelege tilsette for å kunne utnytte digitale 
hjelpemidler som fremmar læring og samarbeid, uavhengig av lokasjon. 
 

Dissens frå Gjermund Kvernmo Langset 
 Tilby korttids overnatting for studentar og foreleserar i alle studiebyar. 

 
 
AU-sak 27/17 Automatisk begrunnelse 
 
Marte innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Endring fra Kim, linje 71:"NTNU skal gjennomføre et prøveprosjekt i emner av ulik 
størrelse og fra ulike faglige profiler". 
 
Votering 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 
NTNU skal gjennomføre et prøveprosjekt i emner av ulik størrelse og fra ulike faglige 
profiler 
 



 
AU-sak 31/17 Ensomhet ved NTNU 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 
AU-sak 32/17 Individuell klagerett på gruppeeksamen 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
AU-sak 33/17 Eventuelt 
Ingvild informerer om valg og stand. Ledergruppa må fordele stand i mellom seg. 
Johannes orienterer fra FTV-forum og vil ha innspill til hvordan studentrådene og 
Studenttinget skal samarbeide. 
Marte ber alle booke medarbeidersamtaler med henne og Hege denne uka.  
Gjermund oppfordrer alle til å skrive på nynorsk. 
 
 
Ris og Ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 12.41  
 
 
 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Kine Sørli /s/ 
       Referent 


