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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 25/18 
 

Dato: 26.09.18-  Kl. 09.15-11.25 Møtested: Store møterom 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Felipe Fawcett, Stig-Martin Liavåg, Sindre Kristian Alvsvåg, Håkon 

Heintz, Jim André Gjerde, Thiren Sriskantharajah. 
 
 
Frafall:   
 
 
Observatør: Philip Lautin Jackson, Siri Arnesen, Åste Hagerup(KK) 
 
Referent:  Kine Sørli 
 
 
 

O-sak 67/18  Orienteringer i Arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 68/18  Orienteringer av styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 69/18  Godkjenning av AU-referat 23/18 
AU-referat 23/18 godkjennes enstemmig. 
 

O-sak 70/18  Godkjenning av AU-referat 24/18 
AU-referat 24/18 godkjennes enstemmig. 
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AU-sak 47/18 SHoT 2018  
 
Sindre innleder saken. 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Endring fra Håkon linje 129: NTNU skal gi studentene utfyllende informasjon om SHoT, og 
legge til rette for at studenter skal få svare på den. 
 
Forslag 2 
Endring fra Thiren linje 130: fra "..får svare på den" til "svarer" 
Dermed: 
"NTNU skal gi studentene bedre informasjon om SHoT, og legge til rette for at flere 
studenter svarer."  
 
Forslag 3 
Endring fra Jim linje 131: NTNU skal arbeide for å redusere ensomhet og styrke 
inkludering på NTNU.  
 
Forslag 4 
Endring fra Thiren linje 132-133: Fra "utvide virksomheten" til "..utvide virksomhet til 
å gjelde hele NTNU" 
Dermed: 
«Arbeidsutvalget 2019 skal bistå En psyket vanlig uke for å utvide virksomheten til å 
gjelde hele NTNU» 
 
 
Forslag 5 
Endring fra Philip linje 132: Studenttinget skal jobbe for, og bistå med, å utvide en 
psykt vanlig uke eller tilsvarende tilbud til å gjelde hele NTNU sin virksomhet.  
 
Forslag 6 
Endring fra Thiren linje 132: Fra «bistå» til «påvirke»  
 
 
Forslag 7 
Strykning fra Thiren linje 136: «og benytter seg av»  
 
Forslag 8 
Tillegg fra Philip: Linje 136: ...ved behov 
 

 

Votering 
Forslag 1 vedtas. 
Forslag 2 vedtas. 



 

  

 

3 

 
Forslag 3 vedtas med fire for og to imot. 
Forslag 4 faller for forslag 5. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
Forslag 6 faller som konsekvens for forslag 5. 
Forslag 7 vedtas med fire for og to imot. 
Forslag 8 faller som konsekvens for forslag 7. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget NTNU mener at:  
 

 NTNU skal gi studentene utfyllende informasjon om SHoT, og legge til rette 
for at studenter skal få svarer på den. 

 NTNU skal arbeide for å redusere ensomhet og styrke inkludering på NTNU.   

 Studenttinget skal jobbe for, og bistå med, å utvide en psykt vanlig uke eller 
tilsvarende tilbud til å gjelde hele NTNU sin virksomhet.  

 NTNU skal samarbeide med Folkehelseinstituttet og Sit om forebyggende tiltak for 
å bedre studenters psykiske helse.  

 NTNU skal ha et varslingssystem som alle studenter kjenner til.  
 
 

AU-sak 48/18  Positiv særbehandling på NTNU 
 
Stig-Martin innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 

Vedtak 
Saken sendes til Studenttinget. 
 

AU-sak 49/18 Suppleringsvalg av vararepresentanter til Velferdstinget 
 
Sindre innleder saken. 
 
Følgende kandidater stiller: 
Fredrik Florelius 
Stine Rognmo 
Bent Kalvehagen 
Ian Slump 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget supplerer vara til Velferdstinget i følgende rekkefølge: 
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1. Stine Rognmo  
2. Bent Kalvehagen 
3. Ian Slump 
3. Fredrik Florelius 
 
 

AU-sak 50/18  Inkludering og integrering av flyktninger i høyere utdanning 
 
Felipe innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Forslag 1 
Endring fra Thiren linje 102: Endre hele punktet til "Jobbe for at informasjon om 
høyere utdanning tilgjengeliggjøres i introduksjonsprogram (...) og andre relevante 
arenaer."    
 
Forslag 2 
Endring fra Sindre linje 102 til: NTNU skal sørge for at det finnes tilstrekkelig informasjon… 
 
Forslag 3 
Endring fra Håkon linje 103: Fra "Gjøvik, Ålesund og Trondheim" til " i alle kommuner i 
Innlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag og Oslo kommune. 
 
Forslag 4 
Endring fra Thiren linje 103: Fra "Gjøvik, Ålesund og Trondheim" til " i alle kommuner 
i Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag 
 
Forslag 5 
Endring fra Stig på linje 106 fra "... inkludere flyktninger i norsk akademisk kultur." til "... 
inkludere flyktninger i NTNUs akademiske kultur." 
 
Forslag 6 
Endring på punkt fra Sindre på linje 109 til:  
Alle fakulteter på NTNU skal tilby minst ett engelskspråklig bachelorprogram innen 
2021, for å sikre at flere studenter med flyktningebakgrunn kommer inn på et 
relevant studieprogram. 
 
Forslag 7 
Endring fra Thiren linje 109:  
fra «...flest mulig studenter med flykningsbakgrunn kommer inn på et relevant 
studieprogram.» 
til «... flere personer med flykningsbakgrunn ønsker å ta høyere utdanning» 
 
Forslag 8 
Endring fra Thiren linje 109:  
 «flere personer med flykningsbakgrunn kan studere»  
 



 

  

 

5 

 
Forslag 9 
Tillegg fra Philip nytt punkt: NTNU skal opprette egne forkurs rettet mot flyktninger 
som ønsker å søke seg til høyere utdanning på NTNU.  
 
Forslag 10 
Tillegg fra Philip nytt punkt: Studenttinget skal i samarbeid med NTNU utforme 
retningslinjer for innpass av flyktninger i relevante studieprogram. 
 
 
 
Voteringsorden 
Forslag 1 vedtas. 
Forslag 2 vedtas enstemmig. 
Forslag 3 faller ved stemmelikhet. 
Forslag 4 vedtas. 
Forslag 5 vedtas. 
Forslag 6 vedtas. 
Forslag 7 faller ved stemmelikhet. 
Forslag 8 faller med fire stemmer mot. 
Forslag 9 vedtas enstemmig. 
Forslag 10 vedtas med fire for og to imot. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 

Vedtak 
Studenttinget mener at: 

● NTNU skal sørge for at det finnes tilstrekkelig informasjon om høyere 
utdanning i introduksjonsprogram i alle kommuner i Oppland, Møre og 
Romsdal og Trøndelag, og andre relevante arenaer for flyktninger som ønsker 
å søke seg inn på høyere utdanning.  

● Studenttinget skal i samarbeid med NTNU arbeide for å opprette tilbud og 
tiltak som bidrar til å inkludere flyktninger i NTNUs akademiske kultur. 

● NTNU skal støtte og samarbeide med studentorganisasjoner som ønsker å 
jobbe med faglig og sosial integrering av flyktninger. 

● Alle fakulteter på NTNU skal tilby minst ett engelskspråklig bachelorprogram 
innen 2021, for å sikre at flere personer med flykningsbakgrunn kan studere. 

● NTNU skal opprette egne forkurs rettet mot flyktninger som ønsker å søke 
seg til høyere utdanning på NTNU.  

● Studenttinget skal i samarbeid med NTNU utforme retningslinjer for innpass 
av flyktninger i relevante studieprogram. 

 

Eventuelt 
Sindre har fått en sak om panten fra NTNU kan gå til Flaskefondet. AU er enige om at dette 
skal løftes opp til Studenttinget 25. oktober. 
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Ris og ros 
Tatt til orientering. 
 
 
Møtet heves 11.24. 
 
  
 
Sindre Kristian Alvsvåg /s/     Kine Sørli/s/   
Leder STi       Referent 


