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MØTEREFERAT 

Arbeidsutvalgsmøte 30/18 
 

Dato: 07.11.18-  Kl. 08.35-10.30. Møtested: Møterom 3 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Til stede: Felipe Fawcett, Stig-Martin Liavåg, Sindre Kristian Alvsvåg, Jim André 

Gjerde og Håkon Heintz 
 
 
Frafall:  Thiren Sriskantharajah,. 
 
 
Observatør: Viktor Opke, Astrid Østigård og Siri Arnesen 
 
 
Referent:  Hege Hoem Spjøtvold 
 
 

O-sak 83/18  Orienteringer i Arbeidsutvalget 
AU orienterte. 
 

O-sak 84/18  Orienteringer av styrerepresentantene 
Siri Arnesen orientere. 
 

O-sak 85/18  Godkjenning av AU-referat 29/18 
Referat fra AU-møte 29/18 ble godkjent uten endringer. 
 
 

AU-sak 48/18  Positiv særbehandling på NTNU 
Stig-Martin innledet i saken. 
 
Saken ble diskutert, og det kom inn 7 endringsforslag til saken. 
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Forslag 1 fremmet av Håkon Heintz 
Strykningsforslag: 
Stryke punktet på linje 151-152 "Kjønnsbalanse i studiet gir eit betre læringsmiljø, og  
positive effekter i arbeidslivet.".    
 
Forslag 2 fremmet av Felipe Fawcett 
Endringsforslag: endre linje 151-152 til "Kjønnsbalanse bidrar til et bedre læringsmiljø, og  
positive effekter i arbeidslivet"      
 
Forslag 3 fremmet av Stig-Martin Liavåg 
Slå saman første og andre punkt i innstillinga til eitt punkt: 
Kjønnsbalanse i studiet gir eit betre læringsmiljø for studentane og positive effekter i  
arbeidslivet og at manglande kjønnsbalanse i akademia er eit problem for samfunnet.  
 
Forslag 4 fremmet av Thiren Sriskantharajah 
Endre punktet på linje 154 fra  
" NTNU skal legge til grunn kjønnsfordelinga både i det enkelte studie og arbeidslivet i  
vurderinga om studiet har dårleg kjønnsbalanse."  
til  
"NTNU skal kun søke om å kunne bruke kjønnspoeng eller -kvotering dersom et av  
kjønnene er klart underrepresentert, enten i studiet eller i yrkeslivet" 
 
Forslag 5 fremmet av Stig-Martin Liavåg 
Endre punktet på linje 156 fra  
"Kjønnsspesifikke rekrutterings- og motivasjonstiltak er å føretrekke som virkemiddel enn  
kjønnspoeng og kvotering for å oppnå kjønnsbalanse ved NTNU og gjennomføring for det 
 underrepresenterte kjønn." 
til  
"Kjønnsspesifikke rekrutterings- og motivasjonstiltak er å føretrekke som virkemiddel  
framfor kjønnspoeng og kvotering for å oppnå kjønnsbalanse ved NTNU og gjennomføring  
for det underrepresenterte kjønn." 
 
Forslag 6 fremmet av Thiren Sriskantharajah 
Endre punktet på linje 156 fra  
"Kjønnsspesifikke rekrutterings- og motivasjonstiltak er å føretrekke som virkemiddel enn  
kjønnspoeng og kvotering for å oppnå kjønnsbalanse ved NTNU og gjennomføring for det  
underrepresenterte kjønn." 
til  
"Kjønnsspesifikke rekrutterings- og motivasjonstiltak er å føretrekke som virkemiddel 
 istedenfor kjønnspoeng og kvotering for å oppnå kjønnsbalanse og gjennomføring for det  
underrepresenterte kjønn"   
 
Forslag 7 fremmet av Thiren Sriskantharajah 
Endre punktet på linje 159 fra  
"Dersom andre motivasjons- og rekrutteringstiltak ikkje har ført til jamnare  
kjønnsbalanse bør kjønnspoeng og kvotering brukast for å sikre kjønnsbalansen i det  
enkelte studie." 
til  
«Dersom andre motivasjons- og rekrutteringstiltak ikkje har ført til jamnare  
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kjønnsbalanse kan kjønnspoeng og kvotering brukast for å sikre kjønnsbalansen i det  
enkelte studie.»     
 
Votering: 
Votering over forslag 1 - Forslaget falt 
Votering over forslag 2 - Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 3 - Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 4 - Forslaget falt 
Votering over forslag 5 - Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 6 - Falt som følge av forslag 5 
Votering over forslag 7 - Forslaget falt 
Votering over helheten med endringer - vedtatt 
 

Vedtak 
«Studenttinget meiner at: 

● Kjønnsbalanse bidrar til eit betre læringsmiljø og positive effekter i arbeidslivet 

og at manglande kjønnsbalanse i akademia er eit problem for samfunnet. 

● NTNU skal legge til grunn kjønnsfordelinga både i det enkelte studie og 

arbeidslivet i vurderinga om studiet har dårleg kjønnsbalanse.  

● Kjønnsspesifikke rekrutterings- og motivasjonstiltak er å føretrekke som 

virkemiddel framfor kjønnspoeng og kvotering for å oppnå kjønnsbalanse ved 

NTNU og gjennomføring for det underrepresenterte kjønn.  

● Dersom andre motivasjons- og rekrutteringstiltak ikkje har ført til jamnare 

kjønnsbalanse bør kjønnspoeng og kvotering brukast for å sikre 

kjønnsbalansen i det enkelte studie. 

● NTNU skal iverksette tiltak som motiverer underrepresenterte grupper til å 

søke arbeid i akademia.» 

 
 

AU-sak 64/18 Resolusjon om klinikksaken 
Stig-Martin innledet i saken. 
 
Det kom inn 2 endringsforslag til saken. 
 
Forslag 1 fremmet av Thiren Sriskantharajah: 
Endre  
Studenttinget krever at: 

 En bevaring av internklinikkene under NTNU vil sikre dagens utdanningskvalitet gjennom 
opprettholdelse av studentenes medvirkning og de ansattes faglige autonomi. 

 NTNU ivaretar det viktige lavterskeltilbudet internklinikkene representerer for studenter 

 Driften av internklinikkene må ligge under Institutt for Psykologi ved NTNU. 
til  
Studenttinget mener at: 

 En bevaring av internklinikkene under NTNU vil sikre dagens utdanningskvalitet gjennom 
opprettholdelse av studentenes medvirkning og de ansattes faglige autonomi. 
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Studenttinget krever at 

 NTNU ivaretar det viktige lavterskeltilbudet internklinikkene representerer for studenter 

 Driften av internklinikkene må ligge under Institutt for Psykologi ved NTNU. 
 
Forslag 2 fremmet av Sindre Alvsvåg: 
Linje 27 – Endre til: Internklinikkene bevares under NTNU for å sikre …  
 
Votering: 
Votering over forslag 1 - Forslaget falt 
Votering over forslag 2 - Forslaget ble vedtatt 
Votering over helheten med endringer - Vedtatt 
 

Vedtak 
«Studenttinget vedtar resolusjonen 
 
Studenttinget krever at:  

 Internklinikkene bevares under NTNU for å sikre dagens utdanningskvalitet 

gjennom opprettholdelse av studentenes medvirkning og de ansattes faglige 

autonomi. 

 NTNU ivaretar det viktige lavterskeltilbudet internklinikkene representerer for 

studenter. 

 Driften av internklinikkene må ligge under Institutt for psykologi ved NTNU.» 

 
 

AU-sak 68/18 Resolusjon om samiske perspektiver i utdanning 
Felipe innledet i saken. 
 
Saken ble diskutert og det kom inn 2 endringsforslag til saken. 
 
Forslag 1 fremmet av Thiren Sriskantharajah: 
"NTNU må ta sin rolle som en sentral kunnskapsformidler på alvor og inkludere sørsamisk  
kunnskap og perspektiver i sin virksomhet." 
til 
"NTNU skal være en sentral kunnskapsformidler av samisk kunnskap og perspektiver." 
 
Forslag 2 fremmet av Felipe Fawcett 
Sende det til STi som en diskusjonssak 
 
Saken ble diskutert og AU synes at saken ikke er ferdig, og derfor ønsker ikke AU å sende  
den til STi slik den er nå 
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Vedtak 
«Saken er ikke ferdig og blir ikke sendt til STi nå» 
 
 

AU-sak 69/18 Resolusjon om avkolonisering av akademia 
Felipe innledet i saken.  
 
Saken ble diskutert.  
 
Det kom inn 1 endringsforslag fra Sindre Alvsvåg 
Endre innstilling til:  
«Studenttinget vedtar resolusjonene med de endringer som kommer frem under møtet»   
 
Prøvevotering om å sende den nå: 4 for mot 1 avholdende 
 
Votering over endringsforslag: Enstemmig vedtatt 
 
Ønsker vi å sende saken til STi: 4 stemmer for og 1 avholdende 
 

Vedtak 
«Studenttinget vedtar resolusjonene med de endringer som kommer frem under møtet»   
 
 

AU-sak 70/18 Innstilling på studentrepresentant til FUS 
Sindre Alvsvåg innledet i saken. 
 
Saken ble diskutert. 
 

Vedtak 
AU innstiller ikke i personvalg. 
 
 

AU-sak 71/18 Innstilling på studentrepresentant til FUL i 
Sindre Alvsvåg innledet i saken. 
 
Saken ble diskutert. 
 

Vedtak 
AU innstiller ikke i personvalg. 
 
 

AU-sak 72/18 Innstilling på studentrepresentant til FUI 
Sindre Alvsvåg innledet i saken. 
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Saken ble diskutert. 
 

Vedtak 
AU innstiller ikke i personvalg. 
 
 
 
Eventuelt 
Sindre: Mandatet til VT må godkjennes .- sendes til STi 
KK:  Angående gjennomføring av valget. 1 kandidat som ikke fikk være med. Dette 

er problematisk, at dere ikke annulerte valget. Dette blir tatt opp i 
oppsummering av valget 

Jim: Studenter er uenige i tidspunktet for konteperioder.  
 Dette er lovfestet og står i studieforskriften. Jim sjekker opp saken videre. 
 
 
Ris og ros 
Tatt til orientering. 
 
 
Møtet heves 10.30. 
 
  
 
Sindre Kristian Alvsvåg /s/     Hege Hoem Spjøtvold/s/   
Leder STi       Referent 


