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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 21/17 
 

Dato: 25.09.2017-  Kl. 11.15 Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Magnus Johannesen, Johannes Bjartnes, Lars Bjørnar Vist, Marte Øien, 

Julie Heiberg, Gjermund Kvernmo Langset   
 
Frafall:  
 
Observatør:  Christoffer Nesse, Anja B. Andersen, Astrid Østigård(KK) 
 
Referent:  Kine Sørli 
 
O-sak 38/17  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 39/17 Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering.  
 
O-sak 40/17 Godkjenning av AU-referat 20/17 
Referatet godkjennes med de endringer som kom frem under møtet. 
 
O-sak 41/17 Godkjenning av Sti-referat 08/17 
Referatet godkjennes med de endringer som kom frem under møtet. 
 
 

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

- Skal prinsippene knyttes opp mot NTNUs visjon? Bør prinsippene klare å stå 
alene? 

-  
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Forslag 1 
Linje 157, strykningsforslag fra Gjermund: "Den parten folkerettsbruddene skjer mot, må 
også inkluderes i dialogen" 
 
Forslag 2 
Linje 167, strykningsforslag fra Marte: «Det bør være opp til hver enkelt forsker å vurdere 
om samarbeid bidrar til alvorlige folkerettsbrudd før det inngås…» 
 
 
Forslag 3 
Linje 167, endringsforslag fra Marte: «Enhver forsker skal i samarbeid med NTNU vurdere 
om et samarbeid kan bidra til folkerettsbrudd før det eventuelt inngås.» 
 
 
Forslag 4 
Linje 167, endringsforslag fra Christoffer: «Hver enkelt forsker skal vurdere..» 
 
Forslag 5 
Linje 168-169, strykningsforslag fra Johannes: «bidra til å ansvarliggjøre og» 
 
 
Votering 
Alternativ til punkt 1 faller enstemmig. 
Forslag 1 vedtas med 4 stemmer for og 2 imot. 
Forslag 2 faller med 1 stemme for og 5 imot. 
Forslag 3 faller enstemmig. 
Forslag 4 vedtas med 5 stemmer for og 1 imot. 
Forslag 5 vedtas med 5 stemmer for og 1 imot. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Marte melder dissens på strykningsforslaget. 
 
Vedtak: 
 
Studenttinget mener at: 
 
● Der NTNU har samarbeid med institusjoner i stater som er ansvarlige for alvorlige 
folkerettsbrudd, skal NTNU være forpliktet til å starte dialog med institusjonen om uretten 
som skjer.  
 
● Dialog og samarbeid er de beste virkemidlene for å skape en bedre verden. NTNU 

skal utarbeide konkrete retningslinjer for hvordan dialogen med institusjoner i stater 
som bidrar til alvorlige folkerettsbrudd skal foregå og hva den bør omfatte 

 
● NTNU skal ikke være involvert i samarbeid som direkte fører til alvorlige brudd på 
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folkerett. Dersom NTNU er involvert i et slikt samarbeid skal samarbeidet avsluttes.  
 
● Hver enkelt forsker skal vurdere om samarbeidet bidrar til alvorlige folkerettsbrudd før 

det inngås. NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til å veilede ansatte i slike 
situasjoner.  

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

til å få slutt på alvorlige folkerettsbrudd.  
 
● NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden gjør at universitetet må ha en bevisst 

politikk for hva dets samarbeid kan medføre av både positive og negative 
konsekvenser. 

 
 
 
 

AU-sak 61/17 Faglig tilhørighet 
 
Lars Bjørnar innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Linje 145/146, endringsforslag fra Gjermund: "NTNU skal prioritere å utvikle 
identitetsskapende arealer i all campusutvikling. Studenter ved alle studieprogram skal ha 
tilhørighet til minst et slikt areal" 
 
 
Forslag 2 
Linje 145, strykningsforslag fra Magnus: Stryke «bygge og» 
 
 
Forslag 3 
Linje 145, tilleggsforslag fra Anja: «NTNU må prioritere» 
 
 
Forslag 4 
Linje 147, tilleggsforslag fra Magnus: Legge til «må»  
 
Forslag 5 
Linje 147, tilleggsforslag fra Anja: «NTNU må prioritere» 
 
Forslag 6 
Linje 150-151, tilleggsforslag fra Lars Bjørnar: «..bedre oppfølging og informasjon tidlig 
studieløpet om studiet og arbeidsmuligheter som følger som et virkemiddel for å forhindre 
frafall.» 
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Forslag 7 
Linje 152/153, endringsforslag fra Gjermund: "NTNU må legge til rette for møteplasser og 
knutepunkt som fører til tverrfaglighet og samhandling mellom studenter, ansatte og andre aktører." 
 
 
Forslag 8 
Linje 154, endringsforslag fra Magnus: «Ha fokus på» til «sørge for»  
 
 
Forslag 9 
Linje 154-155, endringsforslag fra Anja: «… aktivitet og samhandling i emner tidlig i alle 
studieprogram» 
 
 
Forslag 10 
Linje 156-158, endringsforslag fra Gjermund: "Vi må selv bidra til å informere og kommunisere ut 
det arbeidet Studenttinget og studenter gjør i samband med campusutvikling ved NTNU" 
 
 
Forslag 11 

Linje 159, tilleggsforslag fra Gjermund: "NTNU skal sørge for tett kontakt med relevant 
nærings- og arbeidsliv gjennom studiet, for å sikre at studenter har et godt innblikk i 
fremtidige muligheter." 
 
 
Forslag 12 
Linje 159, tilleggsforslag fra Marte: «Det må informeres tilstrekkelig om studie- og 
arbeidsmuligheter innenfor forskning og formidling i akademia». 
 
 
Votering 
Forslag 1 faller med 2 for,4 imot. 
Forslag 2 vedtas med 5 stemmer for, 1 imot. 
Forslag 3 vedtas enstemmig. 
Forslag 4 trekkes for forslag 5. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
Forslag 6 faller med 2 stemmer for, 4 imot. 
Forslag 7 vedtas enstemmig. 
Forslag 8 vedtas enstemmig. 
Forslag 9 faller med 5 imot, 1 for. 
Forslag 10 vedtas med 5 for, 1 imot. 
Forslag 11 vedtas med 4 for, 2 imot. 
Forslag 12 faller med 2 for, 4 imot. 
 
 

Det stemmes over helheten. 
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Helheten vedtas enstemmig. 
Vedtak 
Studenttinget mener at:  

● NTNU må prioritere å utvikle identitetsskapende arealer. Studenter ved alle 

studieprogram må ha tilhørighet til minst ett slikt område.  

● NTNU må prioritere læringsareal som tilrettelegger for flerbruk og alternative 

undervisningsmetoder. Kapasiteten må utnyttes til andre formål når det ikke 

brukes til læring og undervisning.  

● NTNU må legge opp til at det prioriteres ressurser tidlig i studiet for å bedre 

oppfølgingen og hindre frafall. 

● NTNU må legge til rette for møteplasser og knutepunkt som fører til 

tverrfaglighet og samhandling mellom studenter, ansatte og andre aktører  
● NTNU skal sørge for tilhørighetsskapende aktivitet og samhandling i 

introduserende emner i alle studieprogram.   

● Vi må selv bidra til å informere og kommunisere ut det arbeidet Studenttinget 

og studenter gjør i samband med campusutvikling ved NTNU og 

samlokalisering i Trondheim. 

● NTNU skal sørge for tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv gjennom 

studiet, for å sikre at studenter har et godt innblikk i fremtidige muligheter 

 
AU-sak 62/17 Diskusjonssak om berekraftsmål 
 
Johannes innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. Saken sendes videre til Studenttinget. 
 
 

AU-sak 63/17 Revidering av NTNUs strategi 
 
Magnus innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres.  
 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. Saken sendes videre til Studenttinget. 
 
AU-sak 64/17 Valg av studentrepresentanter til styret av program for anvendt 
etikk 
 
Johannes innleder saken. 
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Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 65/17 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 
Kine innleder saken. 
 
Følgende kandidat stiller som vara: 
William R. Lien 
 
Vedtak 
William R. Lien velges til vara ved akklamasjon. 
 
Møtekritikk 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet avsluttes kl. 12.50 
 
Marte Øien /s/      
Leder STi       Anja B. Andersen /s/ 
       Referent 


