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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 21/18 
 

Dato: 23.08.18-  Kl. 14.15-16.45. Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Felipe Fawcett, Thiren Sriskantharajah, Stig-Martin Liavåg, Sindre 

Kristian Alvsvåg, Håkon Heintz, Jim André Gjerde. 
 
 
Frafall:    
 
 
Observatør: Siri Arnesen, Philip Jackson og Victor Elias Okpe (KK) 
 
Referent:  Hege Hoem Spjøtvold 
 
 

O-sak 54/18  Orienteringer i Arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 55/18  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 56/18  Godkjenning av AU-referat 20/18 
AU-referat 20/18 godkjennes med redaksjonelle endringer. 
 
 

AU-sak 36/18  Mentorordning på NTNU 
 
Stig-Martin innledet i saken. 
 
Det ble stilt spørsmål til saken. 
 
Saken ble diskutere, og det kom inn 10 endringsforslag til saken. 1 ble senere trukket. 
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1. Endringsforslag: 
Endringsforslag fra Thiren: 
Stryk siste leddsetning i punkt 2 linje 103 
 
2. Endringsforslag fra Philip: 
Tillegg etter linje 103: «ordningene som benyttes skal være kvalitetssikret og av en slik  
karakter at de ivaretar disse målene» 
 
3. Endringsforslag fra Sindre 
Endre punkt 3 på linje 104 til: Fakultetene bør inkluderes i arbeidet med å opprette  
mentorordning slik at de selv kan ta stilling til hvilke modeller som passer best for sine  
studenter.  
 
4. Endringsforslag fra Sindre  
Punkt 3 linje 104: Endre «avgjøre» til «utforme» 
 
5. Endringsforslag fra Thiren 
punkt 3 – stryk linje 105 
 
6. Endringsforslag fra Sindre: 
Endre punkt 4 på linje 106 til: Sosiale mentorordninger bør ta utgangspunkt i studentdrevne  
miljøer der det er mulig, og fakulteta bør tilsette studentar for å formalisere deira rolle.  
Forslag ble trukket 
 
7. Endringsforslag fra Sindre: 
Endre punkt 4 linje 106: Det studentdrevne miljøet på studieprogrammet bidrar med sosiale  
mentorer. Fakultetene bør støtte disse økonomisk når de arbeider med inkludering av  
studentar 
 
8. Endringsforslag fra Thiren: Punkt 4. Stryk hele punktet 
 
9. Endringsforslag fra Sindre: 
Punkt 5 : Mentorordningene skal være av en slik kvalitet at studenter ønsker å ta de bruk. 
 
10. Endringsforslag fra Sindre og Thiren:  
Styrkningsforslag: Stryk punkt 5.  
 
Votering: 
Votering over forslag 1: Falt mot 2 stemmer 
Votering over forslag 2: Vedtatt med 4 mot 2 stemmer 
Votering over forslag 3: Forslaget falt mot 3 
Votering over forslag 4: Enstemmig vedtatt 
Votering over forslag 5: Vedtatt mot 2 stemmer 
Votering over forslag 7: Enstemmig vedtatt 
Votering over forslag 8: Falt mot 6 stemmer 
Votering over forslag 9: Enstemmig vedtatt 
Votering over forslag 10: Falt mot 2 stemmer 
Votering over helheten med endringer: Enstemmig 
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AU’s innstilling: 
«Studenttinget NTNU meiner at: 

● NTNU skal opprette ei arbeidsgruppe som skal utrede og prosjektere ei fagleg 

mentorordning for alle studentar på institusjonen. 

● Målet med ei mentorordning skal vere å legge til rette for bedre læring og 

gjennomføring gjennom bedre oppfølging og rettleiing, godt læringsmiljø, 

sosial og fagleg inkludering og integrering i det akademiske fellesskapet, og 

gjennom det òg bidra til mindre fråfall. Ordningene som benyttes skal være 

kvalitetssikret og av en slik karakter at de ivaretar disse målene. 

● Det bør vere opp til fakulteta å sjølv utforme mentormodellen som passer 

best.  

● Det studentdrevne miljøet på studieprogrammet bidrar med sosiale  

mentorer. Fakultetene bør støtte disse økonomisk når de arbeider med 

inkludering av studentar. 

● Mentorordningene skal være av en slik kvalitet at studenter ønsker å ta de 

bruk.» 

. 
 

AU-sak 37/18 Økonomireglement 
 
Felipe innledet i saken. 
 
Saken ble diskutert. 
 
Det kom inn 8 endringsforslag, hvor av 5 var redaksjonelle 
 
1.Endringsforslag på linje 101: Endre «konsulent» til «administrativt ansatt».  
2. Endringsforslag på linje 155: Endre «konsulent» til «administrativt ansatt».  
3. Endringsforslag på linje 118: Endre «AU» til «Arbeidsutvalget».  
4. Endringsforslag på linje 120: Endre «AU» til «Arbeidsutvalget».  
5. Endringsforslag på linje 127: Endre «AU» til «Arbeidsutvalget».  
6 Stryk linje 150.  
7. Stryk linje 197-198 fra og med: «Bevilgningen skal...  
8. Redaksjonell fullmakt til saksbehandle 
 
Votering 
Votering over forslag 8: Enstemmig vedtatt, og da er forslag 1-5 behandlet 
Votering over forslag 6 Enstemmig vedtatt 
Votering over forslag 7. Enstemmig vedtatt 
 
Få inn redaksjonell fullmakt til AU – kommer på E-post: 
 
Saken blir sendt til AU på mandag 
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AU’s innstilling: 
Saken er ikke helt klar, så det blir AU-møte på mail på mandag 
 

AU-sak 38/18 Supplering av studentrepresentant til Forvaltningutvalget for 
Ingeniørutdanningen (FUI) 

 
Thiren innledet i saken. 
 

AU’s innstilling: 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 
 

AU-sak 39/18 Oppnevning av student til NTNUs interne komité for NUV-søknader 
 
Thiren innledet i  saken. 
 
Kandidater: Philip 
  Stig-Martin 
 
Kandidatene presenterte seg 
Philip trakk seg 
 

Vedtak: 
«Stig-Martin Liavåg ble enstemmig valgt inn til NTNUs interne komité for NUV-søknader» 
 
 

Eventuelt 
Thiren: Digitaliseringspolitikk – er det hensiktsmessig med ny person når høringen  
  kommer på mandag. Vi ønsker noen der til etterarbeidet, og det blir Thiren 
  Sriskantharajah  
 
Felipe: Minnet folk om å melde seg på listen med immball 
 
 
 
 
 
Ris og ros 
Tatt til orientering. 
 
 
Møtet heves 16.45 
 
  
 
Sindre Kristian Alvsvåg /s/     Hege Hoem Spjøtvold/s/   
Leder STi       Referent 


