
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 22/20 

 
 Dato: 14.10.20 - Møtetid: 12.15-14.00 Møtested: Gamle Fysikk 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Svein-Erik Olsen, Tobias Røed, Stine Romundstad, Åste Hagerup, 

Simon Løvdal, Håkon Gravem Isaksen. 
Forfall:  
 
Observatører: Simen Ringdahl (styret), Mathilde Eiksund (styret), Cecilie Raustein (KK) 
 
Referent:  Mathilde Eiksund 
 
 

O-sak 53/20  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 54/20  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 52/20  Godkjenning av referat fra AU-møte 21/20 
Godkjent 
 
 

AU-sak 61/20 Innstilling på studenter til Skikkethetsnemnd 
 
Åste innledet i saken. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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AU-sak 56/20 Skolepenger for internasjonale studenter 
 
Simen innledet i saken. 
 

Saken ble diskutert. 

-fint om det blir orientert kort om bakgrunn for vedtakspunktene under 

studenttingsmøtet, som det ble gjort på AU-møte 

-det er uenighet blant saksbehandlerne i vedtakspunkt nr 1, og dette vil det bli 

orientert om under studenttingsmøte med utgangspunkt i sakspapiret 

 

Vedtatte endringer: 

Endring linje 196: "At NTNU skal etterstrebe å være et internasjonalt 

attraktivt universitet med høy utdanningskvalitet gjennom andre virkemidler en 

prissetting av utdanning" 

 

Endring linje 198-199: «At NTNU skal være en forkjemper for at det ikke innføres 

skolepenger for noen av deres studenter i Norge.» 

 

Vedtak 
Studenttinget mener:  

• At det ikke skal innføres skolepenger for internasjonale studenter.  
• At NTNU skal etterstrebe å være et internasjonalt attraktivt universitet med høy 

utdanningskvalitet gjennom andre virkemidler enn prissetting av utdanning.   
• At NTNU skal være en forkjemper for at det ikke innføres skolepenger for noen 

av deres studenter i Norge.  
 

AU-sak 62/20 Forskerlinjer ved NTNU 
 
Håkon innledet i saken. 
 

Saken ble diskutert. 

-Bryter forskerlinjer med NTNU sitt eget samfunnsoppdrag? Det blir lagt vekt 

på at forskerlinjer skal være et supplement til eksisterende linjer. 

 

Vedtatte endringer: 

Forslag 1: 
Tilleggsforslag linje 219: Studenttinget er positive til opprettelse av forskerlinjer på 
NTNU som et supplement til eksisterende linjer. 
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Vedtak 
Studenttinget NTNU mener… 

• At forskerlinjer vil kunne være et hensiktsmessig tiltak for å øke rekrutteringen 
til egen vitenskapelig stab, og utdanne flere kandidater med doktorgrad. 

• At NTNU må prioritere studentmedvirkning i de videre prosessene med 
implementering av forskerlinjer, både sentralt og lokalt på fakultetene. 

• At NTNU må anerkjenne viktigheten av studentenes økonomiske situasjon, og 
arbeide for at videre arbeid med forskerlinjer fokuserer på gode økonomiske 
vilkår for studentene. 

• At videre utredninger og implementeringer av forskerlinjepiloter gjøres med 
fokus på å dekke bredden av NTNUs fagprofil.  

• Studenttinget er positive til opprettelse av forskerlinjer på NTNU som et 
supplement til eksisterende linjer. 

 

AU-sak 63/20 Endring i arbeidsinstruks for FUI-representantene 
 
Håkon innledet i saken. 
 

Saken ble diskutert. 

Vedtak 
Studenttinget vedtar arbeidsinstruks for FUI med de endringer som kommer frem 
under møtet.  
 

Eventuelt 
• Turen til Gjøvik 

o Svein-Erik har laga et veldig godt program. Litt vanskeleg å ha tur og 

valgperiode samtidig, men veldig positivt å få jobba hele ledergruppa 

sammen. Vi har klart å jobbe effektivt fra en annen studieby. 

o Flott å se hva som er særegent med NTNU Gjøvik. 

o Til neste gang: legge tur til parlamentsmøte, eventuelt holde et møte 

med studentparlamentet for å diskutere lokal studentpolitiske 

problemstillinger. 

o Fint å få møte de som jobber lokalt i studentdemokratiet; konsulent 

Harald, ITVer og Arbeidsutvalget til Studentparlamentet. 

o Fint å få se hva som er spesielt med Gjøvik; organisasjonskollektivet, 

Huset, cyber-lab. 

o Dårlig kombo med seine kvelder og tidlige morgener, spesielt når vi 

skal holde innstillende AU-møter. 

o Veldig godt utforma pakkeliste. 
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o Det kan være fint å sette seg ned ordentlig på forhånd og snakke om 

forventninger til turen; hvordan passer det inn i semesterplanen? 

Valgperiode? Arbeidspress? Forventninger til det sosiale? Det kan 

være lurt å sette noen læringsmål for turen. 

o God erfaring med å bo sammen på rom på vandrerhjem fordi det er fint 

med tid til å leve litt oppå hverandre og bygge tillit. 

• Kandidater til AU 

o Opprette facebookarrangement for konstituerende Sti-møte med 

stream av møtet. 

o Det er ledergruppa sitt felles ansvar å se etter egnede kandidater for 

alle AU-verv som skal fylles. 

o Vi ønsker reelle valg med flere gode kandidater, der det til slutt er 

Studenttinget som skal avgjøre hvem som passer best. 

• Koordinering mellom arbeidsutvalg på tvers av Universitet-nettverk 

o Det er opprettet en kanal på Slack 

o Det er variasjon i oppbygging av arbeidsutvalg på tvers av 

universitetene, og vi diskuterer om hele ledergruppa skal være en del 

av Slacken  

o Det kan være fint for stedlig ledere å være med, både fordi de leder 

egne arbeidsutvalg og kan ha nytte av å ta del i et større nasjonalt 

nettverk. 

o Styrerepresentantene har allerede et lignende nettverk, og trenger ikke 

være med i denne omgang. 

• Orientering fra medarbeidersamtaler 

• Orientering hva skjer i valget 

 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.00. 
 
Åste Solheim Hagerup /s/     Mathilde Eiksund /s/ 
Leder        Referent 
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