
 
 
 

MØTEREFERAT 
Arbeidsutvalgsmøte 03/20 

 
 Dato: 05.02.20.20 - Møtetid: 12:15- 14.20 Møtested: Store Møterom, Gamle Fysikk 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Tilstede: Åste Solheim Hagerup, Håkon Gravem Isaksen, Simon Løvdal, Tobias 

Røed, Marcus Ilstad, Kamilla Heggelund 
  
Observatører: Karoline Abildsnes (Styret), Per Kristian Røkkum Berget (Styret 
Referent:  Kine Sørli 
 
 

O-sak 04/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 05/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 06/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 02/20 
Referatet godkjennes med de endringer som kommer frem under møtet. 
 

AU-sak 08/20 Valg av delegater til NSOs Landsmøte 2020 
 
Kine innleder saken. 
 
Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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AU-sak 09/20 Valg av Studenttingets kontrollkomité 
 
Kine innleder saken. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

AU-sak 10/20 Supplering av vara til LMU 
 
Kine innleder saken. 
 

Votering 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 

 

AU-sak 11/20 Oppnevning av studentrepresentant til arbeidsgruppe for 

samarbeidsavtale mellom NTNU og NTNU TTO 
 
Håkon innleder. 
 
Følgende kandidat stiller: 
Hedda Savosnick 
 
Det stilles spørsmål til saken. 
 

Votering 
Kandidaten velges ved akklamasjon. 
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Vedtak 
Hedda Savosnick velges til studentrepresentant i arbeidsgruppe for 
samarbeidsavtale mellom NTNU og NTNU TTO. 
 
 

AU-sak 12/20 Supplering av valgstyret våren 2020 
 
Karoline innleder saken.  
 
Saken diskuteres. 
 
Følgende kandidat stiller: 
Kamilla Heggelund 
 
Det foreslås også at en av de som sitter til høsten også blir med i vårens valgstyre. 
AU skal diskutere dette til neste AU-møte. 
 

Votering 
Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 
Kamilla Heggelund velges til studentens valgstyre våren 2020. 
 

AU-sak 02/20           Arbeidsprogram for Studenttinget 2020 
 
Åste innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Generelt 
Forslag 1 
Endring fra Håkon: Flytte delen om campus til etter internasjonalisering, læringsmiljø 
og utdanning. 
 
Bærekraft 
Forslag 2 
Endring fra Håkon, linje 5: Klimaendringer er en stor utfordring for verdenssamfunnet, 
og den globale samfunnsorden slik den er i dag er ikke bærekraftig. 
 
Forslag 3 
Endring fra Håkon, linje 5-7: NTNU skal være en aktiv og kunnskapsproduserende 
aktør i samfunnsdebatten og samtidig utdanne kandidater som er faglig kvalifiserte og 
motiverte for å bidra til en mer bærekraftig verden. 
 
Forslag 4 
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Endring fra Håkon, linje 9-10: Et fokus på bærekraft må derfor prege alt fra intern drift 
til innholdet i studieporteføljen. 
 
Forslag 5 
Endring fra Åste, linje 14-15: Endre til "Arbeide for en gjennomgang av NTNUs 
studieportefølje for å sikre et bærekraftig innhold og resultat"  
 
Forslag 6 
Endring fra Simon, linje 18 – 19: "Arbeide for at alle nye campusbygg skal ha ZEB - 
COM standard, spesielt inn mot campussamlingen på Gløshaugen." 
 
 
Campus 
Forslag 7 
Endring fra Åste, linje 32: Endre til "byggeprosessen"  
 
Forslag 8 
Endring fra Håkon, linje 33-34:, og NTNU må gå aktivt inn for å opprettholde et godt 
læringsmiljø gjennom hele prosessen. 
 
Forslag 9 
Endring fra Håkon, linje 42-43: Arbeide for at studentene kan føle tilhørighet til campus 
gjennom at NTNU oppretter identitetsarealer for studentene i nærheten av deres 
fagmiljø. 
 
Forslag 10 
Endring fra Håkon, linje 46-47: l: Arbeide for at studentboliger ikke blir bygget på 
Gløshaugenplatået, men fortsatt nært campus. 
 
Internasjonalisering 
Forslag 11 
Endring fra Håkon, linje 50-51: Selv om «internasjonaliseringsåret» 2019 er over, vil 
internasjonalisering fremdeles være et viktig fokus- og utviklingsområde.  
 
Forslag 12 
Endring fra Håkon, linje 52:, og det gjenstår mye arbeid for å oppnå måltallene for inn- 
og utveksling. 
 
Forslag 13 
Strykning fra Per Kristian, linje 53: Stryk "de ulike" før "fakultetene" 
 
Forslag 14 
Endring fra Per Kristian, linje 54: Større ressurser må settes inn for å sikre 
at innvekslingsstudenter har de samme forutsetningene for å delta i NTNUs 
virksomhet som norske studenter. 
 
Forslag 15 
Endring fra Håkon, linje 56-57: Det er viktig at internasjonale studenter ivaretas både 
faglig og sosialt hvis NTNU skal kunne fremstå som mangfoldig og inkluderende. 
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Forslag 16 
Endring fra Åste, linje 58: Endre til " Tilbud om norsk språkopplæring, mulighet til å 
delta i studentfrivilligheten..." 
 
Forslag- trekkes fra forslagsholder 
Endring fra Håkon, linje 58-60: Muligheter for å lære norsk, tilgang til 
studentfrivilligheten og gode arenaer for kulturutveksling er også grunnleggende for å 
kunne tilby internasjonale studenter en god studiehverdag. 
 
Forslag 17 
Endring fra Åste, linje 66: Endre til "områder" i stedet for "land" 
 
Forslag 18 
Endring fra Håkon, linje 69-71: Arbeide for å øke mengden faglige og sosiale tiltak som 
kan bidra til mer mangfold i studentfrivilligheten, studentvelferden og 
studentdemokratiet. 
 
Forslag 19 
Endring fra Åste, linje 69: Endre til "Arbeide for at det iverksettes..."  
 
Læringsmiljø 
Forslag 20 
Endring fra Håkon, linje 82-83 Arbeide for at NTNU forvalter sine arealer og organiserer 
undervisning slik at kveldsundervisning unngås. 
 
Forslag 21 
Endring fra Per Kristian, linje 84: Legge til "og aktivt" slik at setningen blir: 
Arbeide for at NTNU tydelig og aktivt formidler til studentene hvordan de kan varsle 
om avvik og trakassering. 
 
Forslag 22 
Endring fra Håkon, linje 89-90: Arbeide for at studentmiljøer som påvirkes av bygge- 
og flytteprosesser sikres et godt læringsmiljø gjennom hele prosessen.  
 
Utdanning 
Forslag 23 
Endring fra Åste, linje 103: Endre til "kvalitetsarbeidet" i stedet for 
"kvalitetsutviklingsarbeidet" 
 
Forslag 24 
Endring fra Åste, linje 113: Endre til "skal ha" i stedet for "drifter"  
 
Forslag 25 
Endring fra Karoline, linje 113-114: "Arbeide for at NTNU har et 
referansegruppesystem som legger tydelige føringer for både ansatte og studenter i 
arbeidet med kvalitetssikring." 
 
 
 
Organisasjon og synlighet 
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Forslag 26 
Endring fra Håkon, linje 123-124: Som følge av fusjonen ble det i 2016 foretatt 
omstruktureringer av studentdemokratiet ved NTNU. 
 
Forslag 27 
Endring fra Simon, linje 137-138: "Arbeide for at resultatene fra rapporten til den 
eksterne arbeidsgruppen skal ligge til grunn for endringer i Ledergruppens 
sammensetning" 
 
Forslag 28 
Endring fra Håkon, linje 139-140: Arbeide sammen med resten av studentdemokratiet 
og andre partnere for å utarbeide nye måter en kan øke synligheten til 
studentdemokratiet i sin helhet. 
 
Forslag 29 
Endring fra Åste, linje 143: Endre til "Videreutvikle egne informasjonskanaler..."  
 
Forslag 30 
Endring fra Åste, linje 145: "Revidere promoteringsplanen"  
 

Votering 
Forslag 1 vedtas med simpelt flertall. 
Forslag 2 faller med simpelt flertall mot. 
Forslag 3 faller med simpelt flertall mot. 
Forslag 4 vedtas enstemmig. 
Forslag 5 vedtas enstemmig. 
Forslag 6 vedtas med simpelt flertall. 
Forslag 7 vedtas enstemmig. 
Forslag 8 vedtas med simpelt flertall. 
Forslag 9 faller med simpelt flertall mot. 
Forslag 10 vedtas enstemmig. 
Forslag 11 vedtas med simpelt flertall. 
Forslag 12 vedtas enstemmig. 
Forslag 13 vedtas enstemmig. 
Forslag 14 vedtas enstemmig. 
Forslag 15 vedtas med simpelt flertall. DISSENS fra Åste 
Forslag 16 vedtas med simpelt flertall. 
Forslag 17 vedtas enstemmig. 
Forslag 18 faller med simpelt flertall mot. DISSENS fra Håkon 
Forslag 19 vedtas enstemmig. 
Forslag 20 vedtas enstemmig. 
Forslag 21 vedtas enstemmig. 
Forslag 22 vedtas enstemmig. 
Forslag 23 vedtas enstemmig. 
Forslag 24 faller for forslag 25. 
Forslag 25 vedtas med simpelt flertall. 
Forslag 26 vedtas enstemmig. 
Forslag 27 vedtas med simpelt flertall. DISSENS fra Åste. 
Forslag 28 vedtas enstemmig. 
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Forslag 29 vedtas enstemmig.  
Forslag 30 vedtas enstemmig. 
 
Det stemmes over helheten. 
 
Helheten vedtas enstemmig. 
 
Vedtak 
Arbeidsprogrammet for Studenttinget 2020 vedtas med de endringer som kommer 
frem i møtet. 
 

Eventuelt 
- Per Kristian har vært i kontakt med Samfundet angående datoer for styredebatt. 

Det foreslås 20.april og 23. april. Sistnevnte kræsjer med valgmøte til 
Studenttinget, men det sees på om det kan kombineres eller flyttes til 22.april. 

- Håkon har vært i møte med Pådriv Trondheim. Det skal arrangeres et seminar 23. 
mars for samarbeidspartnere. Det er ønske om at det er med to 
studentrepresentanter for å være med å arrangere seminaret. Spørsmålet er om 
hvem som bør være med i gruppen. Håkon følger opp videre og resten oppfordres 
til å tenke ut hvilke studentgrupper som kan være aktuelle til å være med i denne 
gruppen. 

- Simon informerer om eksternfest med Samfundet 26. mars. Det etterspørres hva 
som bør skje denne kvelden. Simon tar med innspill som kommer, med videre. 

- Simon har laget forslag til daljer. Det oppfordres om å komme med retningslinjer 
for hvem som skal få daljer. Simon skal utarbeide et forslag til dalje til neste AU-
møte.  

Ris og ros 
Tas til følge. 
 
Møtet heves 14.20. 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Kine Sørli /s/ 
Leder       Referent 
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