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25.04.2018  

 

 
  

Møtedato: 03.05.18 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 13/18 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningene 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS 
 
 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene  
UU – Utdanningsutvalget 
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den 1 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 

sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 

Rektor i strategiske spørsmål.  4 

 5 

FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 

gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 

fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som en velges på våren og 8 

en på høsten.  9 

 10 

FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor: 11 

 Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen 12 

 Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 13 

 Gi tilråding om strukturen i utdanningen 14 

 Gi råd om etablering og nedlegging av program 15 

 I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 16 

programmene 17 

 Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 18 

sivilingeniørutdanningen 19 

 Forberede saker som skal behandles av Rektor 20 

 Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 21 
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 22 

Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og 23 

som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal 24 

legges frem for 25 

Utdanningsutvalget. 26 

 27 

Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 28 

 I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 29 

kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 30 

 Føre tilsyn med at læringsmålene nås  31 

 Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 32 

kvalitetsforbedrende tiltak 33 

 Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  34 

 Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 35 

 36 

 37 

Saksbehandlers vurdering 38 

Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 39 

utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 40 

fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget.   41 

 42 

Representanten vil sitte fra 01.07.2018 frem til 30.06.2019, og første halvdel av 43 

perioden vil representanten sitte sammen med Harald Vinje, som sitter frem til 44 

31.12.2018. Representanten vil erstatte Kaja Sørbotten som sitter fram til 45 

30.06.2018. 46 

 47 

Vervet er honorert. 48 

 49 

SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 50 

som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 51 

Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 52 

av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 53 

representanten som stedfortreder.  54 

 55 

Allmøte for siving avholdes 3.mai hvor forslag til innstilling sendes videre til 56 

Studenttinget. 57 

 58 

 59 

Arbeidsutvalgets innstilling 60 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 61 
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Ny arbeidsinstruks per 04.02.2018 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUS-representantene  3 

 4 

Studentrepresentantene i FUS skal ivareta studenter ved teknologimasterstudier sine 5 

interesser i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Det sitter to 6 

studentrepresentanter i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår, som blir innstilt 7 

av Studenttinget. Den FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for 8 

Studentrådet for sivilingeniørutdanningen som består av FTVer fra fakultetene som 9 

tilbyr sivilingeniørutdanning. Representantene jobber sammen og har kontortid to 10 

timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og 11 

timeplan.  12 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 13 
bakgrunn. 14 

 15 

Arbeidsoppgaver:  16 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUS. 17 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 18 

sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 19 

høringssvar fra studentrådene som har sivilingeniørutdanning på høringer 20 

som kommer fra FUS. 21 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester. 22 

- Kontortid to timer pr. uke. 23 

- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 24 

når saker som angår sivilingeniørstudentene behandles. 25 

- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.  26 

- Være talerør mellom studentene og FUS. 27 

- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar. 28 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 29 
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25.04.2018  

 

 
  
Møtedato: 03.05.18 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 14/18 Innstilling av studentrepresentanter til 

Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-

%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL 

Arbeidsinstruks for studentrepresentantene for FUL 
 
Forkortelser 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR – lektorutdanning i realfag 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) er et utvalg under rektor som skal 2 

ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle 3 

felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og 4 

gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 

 6 

Saksbehandlers vurdering 7 

Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studenttinget NTNU innstiller på 8 

studentrepresentanter til FUL, formell oppnevning til utvalget gjøres av rektor. Etter 9 

avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Allmøtet for 10 

lektorutdanningen en kandidat for Studenttinget.   11 

 12 

Vervet er honorert. 13 

 14 

Representanten vil sitte fra 01.07.2018 frem til 30.06.2019, og første halvdel av 15 

perioden vil representanten sitte sammen med Vegard Tuset, som sitter frem til 16 

31.12.2017. Representanten vil erstatte Siv Stavang Aune som sitter fram til 17 

30.06.2018. 18 

 19 

Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 20 

representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 21 

 22 

Allmøte for lektorutdanningen blir avholdt den 26.04.17. Allmøtet sitt forslag vil bli lagt 23 

fram på STi-møte. 24 
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 25 

 26 

Arbeidsutvalgets innstilling 27 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 28 

 29 
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Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUL-representantene  3 

Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 4 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i 5 

FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det velges en ny 6 

representant hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for 7 

lektorutdanningene som består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning 8 

og PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter. De 9 

fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. Det 10 

skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både lektorutdanningene 11 

ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  12 

 13 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 14 
bakgrunn.   15 

 16 

Arbeidsoppgaver:  17 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL.  18 

- Være et talerør mellom studentene og FUL.  19 

- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 20 

når saker som angår lektorstudentene behandles. 21 

- Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte og 22 

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike 23 

lektorprogrammene.  24 

- Ta initiativ i saker som opptar lektorstudentene.  25 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen.  26 

- Forberede og avholde allmøter én gang i semesteret. 27 

- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar.  28 

- Kontortid to timer pr. uke. 29 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 30 
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Møtedato: 03.05.18 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 15-18 Oppnevning av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 

 
 
Forkortelser 
STi-Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI- Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 

et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 

i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 

integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 

permanent utvalg. 5 

 6 

 7 

FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 8 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 9 

som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 10 

strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 11 

 12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Det skal velges tre representanter til FUI. Representantene må tilhøre 15 

ingeniørstudiene ved NTNU. Alle studiebyene (Gjøvik, Trondheim og Ålesund) skal 16 

være representert og begge kjønn bør også være representert. Representantene 17 

skal sitte for studieåret 2018/2019, funksjonstid fra 01.07.18 til 30.06.19. Vervet er 18 

honorert. 19 

 20 

Saksbehandlers innstilling 21 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 22 
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Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUI-representantene  3 

Studentrepresentantene i FUI skal ivareta ingeniørstudentene sine interesser i 4 

Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen. Det sitter tre studentrepresentanter 5 

som skal ha tilknytning i hver av NTNU sine studiebyer, som innstilles av 6 

Studenttinget.Det er overlappende perioder der det velges to på vårsemesteret og én 7 

på høsten. Representantene jobber sammen og tilstreber kontortid to timer i uka. De 8 

fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan.  9 

 10 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 11 
bakgrunn. 12 

 13 

Arbeidsoppgaver:  14 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUI. 15 

- Holde formøte med relevante tillitsvalgte i egen studieby. 16 

- Delta på diskusjonsmøte med øvrige studentrepresentanter før FUI-møte. 17 

- Kontortid to timer pr. uke. 18 

- Delta på Studenttingsmøter/Studentparlamentsmøter når saker som angår 19 

ingeniørstudentene behandles.  20 

- Ta initiativ i saker som opptar ingeniørstudentene.  21 

- Være talerør mellom studentene og FUI. 22 

- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar. 23 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 24 

I tillegg er det ønskelig at representanten fra Trondheim: 25 

- Deltar på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og FTV-forum når 26 

saker som angår ingeniørstudentene behandles. 27 
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Møtedato: 03.05.18 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 16/18 Oppnevning av student til Utdanningsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU 

 
 
Forkortelser 
UB – Universitetsbiblioteket 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget har to studentrepresentanter i Det sentrale utdanningsutvalg (UU) ved 1 

NTNU. Fra første juli går perioden for studentrepresentant Maria Honerød og hennes 2 

vara ut, og det må velges ny representant for studieåret 2018/19. 3 

 4 

Utvalgets formål er: ” Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og 5 

utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid 6 

skal bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig 7 

utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med 8 

høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle 9 

problemstillinger på fakultetsnivå.” 10 

 11 

Rådet ledes av prorektor for utdanning, og er sammensatt av prodekaner for utdanning 12 

fra hvert fakultet, ledere av forvaltningsutvalgene (FUL og FUS), direktør fra 13 

universitetsbiblioteket, leder for Seksjon for universitetspedagogikk, Studiedirektør i tillegg 14 

til to studentrepresentanter. Utvalget møtes ca. én gang pr. måned og møtenes varighet 15 

ligger normalt på tre timer. 16 

 17 

STi-sak 15/09 vedtok følgende stillingsinstruks for studentrepresentantene i 18 

Utdanningsutvalget: 19 

 20 

”Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 21 
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2 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, og 22 
Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 23 
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 24 

 25 
Arbeidsoppgaver 26 

 27 
 Delta på Utdanningsutvalgets møter 28 
 Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir 29 

diskutert 30 
 Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 31 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 32 
 Delta på Studenttingets seminar 33 
 Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 34 
 Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 35 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og Forskningspolitisk 36 
nestleder en innføring i relevante saker i UU. 37 

 38 

Saksbehandlers vurdering 39 

Thiren Sriskantharajah sitter nå i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som fagpolitisk 40 

ansvarlig sammen med Nora Hagesæther som trer ut av stillingen 30.06.2018. Vervets 41 

periode er fra 01.07.2018 til 30.06.2019. 42 

 43 

Vervet er honorert. 44 

 45 

Representanten vil få en gjennomgang og innføring i saker som er aktuelle i 46 

Utdanningsutvalget av sittende representant. 47 

 48 

Studenttinget innstiller én fast representant og en vara til Utdanningsutvalget.  49 

 50 

Arbeidsutvalgets innstilling 51 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 52 
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 1 

  
Møtedato: 03.05.18 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 17/18 Oppnevning av studentrepresentanter til Den sentrale klagenemnd 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Bakgrunn for saken 8 

I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 9 

følgende oppgaver:  10 

 Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 11 

uten å være opptatt som student  12 

 klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 13 

 klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 14 

osv 15 

 16 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 17 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med 22 

funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Det skal nå velges 23 

en studentrepresentant med vara for funksjonstiden 01.07.18-30.06.19. 24 

 25 

Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer 26 

forberedelse før hvert møte. Vervet er kompensert på timebasis. 27 

 28 

Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 29 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 30 

har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 31 

 32 

Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 33 

Vedtak: ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 34 

føringer for innstillingen.” 35 

 36 

 37 

Arbeidsutvalgets innstilling 38 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  39 
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Møtedato: 03.05.18 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 18/18 Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
LMU – Læringsmiljøutvalget  
STi – Studenttinget 
AU-Arbeidsutvalget i Studenttinget  
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – mandat for LMU 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU 

_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 2 

utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 3 

studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 4 

sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 5 

 6 

Studentene har fem studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder. I 7 

år er læringsmiljøansvarlig i AU nestleder. De resterende studentene skal oppnevnes 8 

fra ledelsen i Studenttinget og fra lokalt studentdemokrati ved Ålesund og Gjøvik. 9 

 10 

Mandat for Læringsmiljøutvalget 11 

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 12 

skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 13 

bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  14 

 15 

Utvalget skal:  16 

1. Ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  17 

2. Delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  18 

3. Nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 19 

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  20 

4. Avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.» 21 

 22 

 23 

Saksbehandlers vurdering 24 

Studenttinget velger én representant med personlig vara for perioden 01.07.18-25 

30.06.19. 26 

 27 

 28 

Arbeidsutvalgets innstilling 29 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  30 
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https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU
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Møtedato: 03.05.18 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 19/18 Oppnevning av studentrepresentant til Utvalg for likestilling og 

mangfold ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold 
 
 
Forkortelser 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
For å fremme bedre likestilling og mer mangfold har rektor ved NTNU oppnevnt et 1 

utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget skal levere en politikk og handlingsplan for 2 

likestilling og mangfold som er forankret, forpliktende og retningsgivende for hele 3 

organisasjonen. 4 

Utvalg for likestilling og mangfold være pådriver og inspirator i arbeidet med 5 

likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved NTNU. Utvalgets skal bidra til et 6 

inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, 7 

språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, funksjonsevne og andre forhold. 8 

Utvalgets skal bidra med råd til universitetets ledelse på alle nivå om tiltak som kan 9 

bidra til bedre kjønnsbalanse og mangfold. Ansvaret for implementering og 10 

oppfølging av likestillings- og mangfoldsarbeidet på NTNU følger linjen. 11 

 12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Det skal velges to studentrepresentanter og vara med funksjonstid 01.07.18 til 15 

30.06.19. Det oppfordres til at begge kjønn bør være representert. 16 

 17 

Arbeidsmengden er ca 4-5 møter i semesteret. Vervet er per dags dato ikke honorert. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers innstilling 21 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 22 
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Møtedato: 03.05.18 Saksbehandler: Studentenes Fredspris & Felipe Fawcett 

_______________________________________________________________________ 2 

STi-sak 20/18 Resolusjon Støtte til Hong Kongs Politisk Aktive Studenter 3 

_______________________________________________________________________ 4 

Vedlegg 5 

Resolusjon Støtte til Hong Kongs Politisk Aktive Studenter 6 

_______________________________________________________________________ 7 

Bakgrunn for saken 8 

Over flere år har unge mennesker i Hong Kong, deriblant studenter, demonstrert for 9 

større påvirkningskraft og bredere demokratiske rettigheter. Denne bevegelsen har 10 

imidlertidig blitt møtt med sterk motstand fra myndighetene i form maktbruk mot 11 

demonstranter, fengsling og nektelse av valgdeltakelse. En gruppe fra Studentenes 12 

Fredspris var tidlig i 2018 på besøk i Hong Kong og ble da kjent med denne 13 

konflikten, og var vitne til noe av uretten som pågår. Studentenes Fredspris ønsker 14 

derfor å utarbeide en resolusjon sammen med Studenttinget NTNU for å løfte opp 15 

uretten som skjer i Hong Kong og vise støtte ovenfor studentene der. Siden sist AU 16 

diskuterte denne saken så har det blitt holdt valg i Hong Kong, og som Studentenes 17 

Fredspris fryktet ble samtlige studenter utestengt fra valget på grunnlag av sin 18 

partitilknytning. Saksbehandler har i samarbeid med Studentenes Fredspris 19 

utarbeidet forslag til resolusjon som Studenttinget kan vedta. 20 

 21 

Saksbehandlers vurdering 22 

Resolusjonen uttrykker tydelig støtte til de unge og studentene i Hong Kong og retter 23 

sterk kritikk mot myndighetene i Hong Kong. Resolusjonen bidrar til å sette valget i 24 

Hong Kong og den politiske konflikten rundt den på dagsorden, likevel er det usikkert 25 

hvor mye ‘gjennomslagskraft’ den kommer til å ha i første omgang. Saksbehandler 26 

ser på det som hensiktsmessig at vi inviterer andre organisasjoner til å være med på 27 

å vedta resolusjonen, eksempelvis andre studentparlament, Studentersamfundet og 28 

SAIH for å skape debatt rundt saken.  29 

 30 

15 



 

  

 

2 

Saksbehandlers innstilling 31 

Studenttinget vedtar resolusjonen med de endringene som kommer frem på møtet. 32 
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Støtte til Hong Kongs politisk aktive 1 

studenter  2 

 3 
I 2014 tok studenter, unge mennesker og demokratiforkjempere til gatene i Hong Kong for å 4 
demonstrere for større påvirkningskraft og bredere, demokratiske rettigheter. Dette førte til 5 
det som ble kjent som Umbrella-movement (navnet sprang ut av demonstrantenes bruk av 6 
paraplyer for å verne seg mot pepperspray fra politiet), hvor aktivister, studenter og den 7 
øvrige befolkningen, okkuperte store deler av Hong Kong i rundt 3 måneder. På det meste var 8 
det rundt 100 000 demonstranter i gatene, mange av disse studenter, og alle deltok i denne 9 
bevegelsen sprunget ut av studenter.. Etter disse enorme demonstrasjonene i Hong Kong i 10 
2014 har studentene, og unge mennesker i Hong Kong fortsatt å kjempe for økt demokrati og 11 
mulighet for deltakelse i valg. Men i denne kampen har de møtt sterk motstand. I fjor sommer 12 
ble fire representanter fra pro-demokrati partiet Demosisto (startet av aktivistene bak paraply-13 
bevegelsen) utstengt fra den lovgivende grenen av regjeringen, og utestengt fra valgdeltakelse 14 
på grunnlag av ”feil valg av ord og tonefall under innsettingen” og lignende arbitrære 15 
grunnlag. Nylig ble den siste kandidaten, Agnes Chow, fra Demosisto utestengt fra å stille til 16 
valg på grunnlag av sin partitilknytning.  17 
 18 
Der hvor aktivistene blir møtt med motstand fortsetter de å lete etter demokratiske og 19 
fredelige løsninger, og har nå søkt internasjonal støtte og solidaritet for sin deltakelse i 20 
styringen av Hong Kong. Regionen har lenge blitt ansett som en frihavn i regionen, og for å 21 
opprettholde dette må man fortsette å følge folkets vilje. Unge mennesker, og kanskje spesielt 22 
studenter, er de første til å ta til gatene i kampen for sosiale reformer. De fortjener å bli hørt, 23 
og å ha like muligheter for å stille til demokratiske valg. Hong Kong som en uavhengig stat 24 
burde legge opp til at studenter og unge kan bidra til å forme regionens framtid, og ikke 25 
stenge ute nye tanker og ideer. 26 
 27 
Studenttinget ved NTNU mener derfor at Hong Kongs myndigheter må finne en måte å 28 
inkludere, ikke ekskludere, unge mennesker og studenter i sitt demokrati. Velgerns stemmer 29 
burde telle over hva et annet politisk system mener er rett for Hong Kong.  30 
 31 
Studenttinget mener at: 32 
 33 

• Unge mennesker og studenter burde få en like stor mulighet til å delta og stille til 34 
demokratiske valg, uavhengig av politisk tilhørighet. 35 

• Hong Kongs myndigheter må etterstrebe en inkluderende og åpen valgprosess. 36 
• For at Hong Kong skal ansees som en selvstendig region må man ha en selvstendig 37 

demokratisk prosess og hele befolkningen må ha lik mulighet til å stille til valg. 38 
• Myndighetene i Hong Kong burde gå tilbake på sin avgjørelse om å utestenge 39 

folkevalgte representanter, og gjeninnsette de utestengte representantene.  40 
 41 
 42 
Dissens: linje 41-42 v/ Studentenes Fredspris 43 

• NTNU burde uttrykke sin støtte for Hong Kongs studentpolitikere, og vurdere å kutte 44 
sitt samarbeid i regionen om situasjonen ikke forbedrer seg. 45 

 46 
 47 
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