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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 18/17 
 

Dato: 06.09.2017-  Kl. 10.00-12.50 Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Magnus Johannesen, Johannes Bjartnes, Gjermund Kvernmo Langset, 

Lars Bjørnar Vist(t.o.m. AU-sak 57/17), Marte Øien(AU-sak 54/17), Julie 
Heiberg 

 
Forfall:   
 
Observatør:  Astrid Østigård(KK) Anja B. Andersen 
 
Referent:  Kine Sørli. 
 
 
O-sak 32/17  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 33/17 Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 34/17 Godkjenning av AU-referat 17/17 
AU-referat 17/17 godkjennes enstemmig. 

 
AU-sak 54/17  Forslag til forbud mot heldekkende ansiktsplagg 
 
Marte innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Votering: 
Det stemmes over helheten. 
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Innstillingen vedtas enstemmig. 
Vedtak: 
Studenttinget mener at: 

 Et generelt forbud mot heldekkende plagg i høyere utdanning må ikke 
innføres. 

 Et forbud mot heldekkende plagg eller andre personlige symboler på emner 
eller studieprogram må ha en sterk faglig begrunnelse. 

 Eventuelle lokale forbud skal informeres tydelig om i god tid før opptak og 
studiestart. 

 

AU-sak 43/17  Innmelding i LNUs 2250-nettverk 
 
Johannes innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Votering: 
Det stemmes over helheten. 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
Studenttinget NTNU ønsker å melde seg inn i LNU sitt 2250-nettverk. 
 

AU-sak 55/17  Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 
Magnus innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Votering: 
Det stemmes over innstillingen. 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personsvalg. 
 

AU-sak 56/17  Valg til FUI 
 
Kine innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Votering: 
Det stemmes over helheten. 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
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Vedtak: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 57/17  Prinsipper for samarbeid i folkerettsbrytende stater 
 
Johannes innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Skal det være opptil hver forsker å vurdere om samarbeidet bidrar til 
folkerettsbrudd? Hvordan kan man kvalitetssikre dette?  

 
 
Votering 
Forslag 1  
Strykningsforslag fra Magnus linje 165: Stryke «eller indirekte». 
 
 
 
Forslag 2 
Strykningsforslag fra Magnus, linje 179: Stryke «eller Studenttinget». 
 
Forslag 3 
Tilleggsforslag fra Johannes, linje 185: NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til å 
ansvarliggjøre og veilede ansatte i slike situasjoner. 
 
 
Forslag 1 vedtas med alminnelig flertall. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
 
Alternativ 1 og 2 settes opp mot hverandre. 
 
Alternativ 1 får to stemmer 
Alternativ 2 får tre stemmer. 
 
Alternativ 2 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Magnus og Lars Bjørnar melder inn dissens for alternativ 1. 
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Vedtak: 
Studenttinget mener at: 
Der NTNU har samarbeid med institusjoner i stater som er ansvarlige for folkerettsbrudd, 
bør NTNU være forpliktet til å starte dialog med institusjonen om uretten som skjer.  
 
Studenttinget mener at akademisk boikott av alle institusjoner i et helt land ikke er et godt 
virkemiddel for å bidra til å få slutt på folkerettsbrudd. Studenttinget mener akademisk 
boikott ikke er i tråd med NTNUs visjon, Kunnskap for en bedre verden. 
 
Dersom NTNU er involvert i et samarbeid som direkte fører til brudd på folkerett, skal 
samarbeidet avsluttes.  
 
Det bør være opp til hver enkelt forsker å vurdere om samarbeidet bidrar til folkerettsbrudd 
før det inngås. NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til å ansvarliggjøre og veilede ansatte 
i slike situasjoner. 
 
 
 

AU-sak 58/17  Fagleg oppfølging med digitale hjelpemiddel’ 
 
Magnus innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon 

- Veiledning omhandler ikke bare studenter i praksis, så det bør komme 
tydeligere i sakspapiret at det også gjelder veiledning utenom praksis. 

- Skal det være en sak som går mer generelt om veiledning? 
 
Votering 
Forslag 1 
Tillegg fra Johannes, linje 93: Digital rettleing skal være komplimenterende, og heve 
kvaliteten, på den fysiske rettleiinga. 
 
Forslag 2 
Strykning fra Gjermund, linje 92: Stryke "til fleire fagområder" 
 
Forslag 3 
Endringsforslag fra Magnus, linje 96: Endre fra «utvikle system» til «støtte utviklingen av 
system» 
 
Forslag 4 
Endringsforslag fra Johannes, linje 98: NTNU må samordne rutiner for digital og fysisk 
rettleiing og oppfølgning slik at alle studenter får like gode forutsetninger for faglig utvikling. 
 
Forslag 1 vedtas enstemmig. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 



 

  

 

5 

Forslag 4 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 

 NTNU skal utvide bruken av digitale verktøy for rettleiing og oppfølging. 
Digital rettleing skal være komplimenterende, og heve kvaliteten, på den 
fysiske rettleiinga. 

 NTNU skal ha høge krav til fagleg tilsette sin kompetanse om bruk av digitale 
verktøy for rettleiing og oppfølging. 

 NTNU bør lyse ut studentoppgåver for å støtte utviklingen av system for 
digital rettleiing og oppfølging. 

 NTNU må samordne rutiner for digital og fysisk rettleiing og oppfølgning slik at 
alle studenter får like gode forutsetninger for faglig utvikling 

 
 
 
 

AU-sak 59/17  Supplering av varaliste i Studenttinget 
 
Magnus innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Votering: 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 
 
Eventuelt 

- Johannes orienterer om at Felipe, Anja og han vil ha en sak om utveksling- 
hvorfor er det vanskelig å dra ut. De ønsker å sende ut en høring for å få 
innspill til saken. 

- Johannes innkaller til valgstyremøte førstkommende mandag kl. 09.00 
- Kine lurer på hvem som tar ansvar for det praktiske til seminaret. Anja tar 

ansvar. 
- KK lurer på om det er mulig å endre innstillende AU-møter da ingen KK har 

mulighet til å delta på det oppsatte tidspunktet. AU og KK sjekker opp mulige 
tidspunkt. 

 
 
Møtekritikk 
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Tatt til etterretning. 
 
Møtet avsluttes kl. 12.50 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Kine Sørli /s/ 
       Referent 


