
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 09/21 

 
 Dato: 10.03.2021 - Møtetid: 12.15-14.20 Møtested: Oppredningen/Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Stine Romundstad, Svein-Erik Olsen, Simon Løvdal, Anna Juell 

Johnsen og Andreas Knudsen Sund, Sigurd Solheim (borte under 
votering på sak 20/21 og 19/21) 

 
Forfall:  
 
Observatører: Simen Ringdahl, Mathilde Eiksund, Eivind Rindal (KK) 
 
Referent:  Hege Hoem Spjøtvold 
 

O-sak 23/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 08/21 
Referatet ble godkjent 
 

AU-sak 21/21 Resolusjon om bro i Vestskråningen 
Simon innledet i saken. 
Saken ble diskutert 
 
Votering: Vedtatt enstemmig 

Arbeidsutvalgets innstilling: 
Arbeidsutvalget innstiller på resolusjonen Bro i vestskråningen. 
 

Bro i Vestskråningen 
I dag er det flere forbindelser mellom Klæbuveien og Gløshaugenplatået, men ingen 
av disse tilfredsstiller krav om universell utforming. Som del av campussamlingen 
ønsker Studenttinget NTNU at det skal bygges en gangbro i Vestskråningen. Dette vil 
være viktig for å skape en god universelt utformet forbindelse mellom Gløshaugen og 
Klæbuveien. Broen vil øke fremkommeligheten til studenter og ansatte på campus og 
er et viktig tiltak mot målet om likeverdig utdanning i Norge. Forbindelsen er planlagt 
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offentlig tilgjengelig og vil også gagne Trondheims befolkning, noe som bør være en 
forutsetning for utbygging. 

Etablering av en universelt utformet forbindelse vil være et nødvendig inngrep i 
grøntarealet. Av de skisserte alternativene gir en broforbindelse høyest måloppnåelse 
som universelt utformet forbindelse.  

Studenttinget NTNU mener at… 

• Trondheim kommune må regulere for bygging av universelt utformet gangbro i 
vestskråningen mellom Gløshaugen og Klæbuveien 

• Gangbroen må være offentlig tilgjengelig 
 

AU-sak 18/21 Revidering av Studenttinget NTNUs promoteringsstrategi 
Mathilde innledet i saken. 
 
Saken ble diskutert 
Det kom inn 5 endringsforslag til saken, hvorav 1 ble trukket 
 

1. Endringsforslag: 
Linje 19-20 Strykningsforslag fra Simen: 
Fjerne setningen "Det betyr at vi som organisasjon har et stort 
kommunikasjonsbehov".  
Strykning fra Simen 
 
 

2. Endringsforslag: 
Endring fra Simon linje 49 - 50 
Endre til:  Intern kommunikasjon: oppdateringer på interne valg og nyheter i 50 
studentdemokratiet.  
 

3. Endringsforslag: 
Linje 60-61 – Endringsforslag fra Simen:  
"Ledergruppa har ansvar for å opprettholde og videreutvikle grafisk profil. Større 
endringer i grafisk profil skal vedtas av Studenttinget." NB: av eller i Studenttinget? 
 

4. Endringsforslag: 
Endringsforslag fra Simon linje 83-85 
Endre fra: Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på 
NTNU  skal være representert, herunder valg som foregår internt i Studenttinget og 
Studentvalget der den øvrige studentmassen kan stemme 
 
Endre til: Studenttinget er valgorgan for sentrale styrer, råd og utvalg hvor 
studentene på NTNU skal være representert, herunder valg som foregår internt i 
Studenttinget. 
 
Endring fra Svein-Erik til linje 83-85 - trukket 
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Fra:  Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU  skal 
være representert, herunder valg som foregår internt i Studenttinget og Studentvalget der 
den øvrige studentmassen kan stemme 
 
Til:  
Studenttinget er valgorgan for sentrale styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal 
være representert, herunder valg som foregår internt i Studenttinget og Studentvalget der 
den øvrige studentmassen kan stemme. 
 
Votering: 

Votering over forslag 1:  Vedtatt 
Votering over forslag 2:  Vedtatt 
Votering over forslag 3:  Vedtatt 
Votering over forslag 4:  Vedtatt 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 
 
«Kommunikasjonsstrategi for Studenttinget NTNU 
Formål 
Studenttingets reglement og politikk legger føringer for det overordnede 
kommunikasjonsarbeidet til organisasjonen. For å lykkes med å ivareta studentenes 
interesser og fremme studentenes synspunkter, er vi avhengige av helhetlig intern og 
ekstern kommunikasjon.  
 
Kommunikasjonsstrategien skal kartlegge Studenttingets kommunikasjonsansvar, 
samt sette retningslinjer for hvordan vi skal bruke våre plattformer for å oppnå 
synlighet og tilgjengelighet blant studentene og den øvrige sektoren. Strategien bør 
revideres av Studenttinget annethvert år. 
 
Hovedmålgruppe: 
Studenttinget har et todelt kommunikasjonsansvar. Det ene retter seg mot NTNU, 
universitetssektoren og Norsk Studentorganisasjon. Det andre retter seg mot 
studenter, studentparlament, studentråd og studentfrivilligheten. Med 
studentfrivillighet mener vi foreninger, eksterne organisasjoner, studenthus, 
studentidrett og lignende. Heretter vil de to målgruppene bli omtalt som 
sektorgruppen og studentgruppen. 
 
Hovedbudskap: 
Sektorgruppen: «Vi er studentenes stemme» 
Studentgruppen:  

Generelt: «Vi er dine tillitsvalgte»  
Under valg: «Din stemme har makt» 

 
Ansvar 
Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel for Studenttinget som organisasjon. 
Ledergruppa har operativt og strategisk ansvar i Studenttinget og dermed også det 
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overordnede kommunikasjonsansvaret. Ledergruppa fordeler hovedansvar for 
kommunikasjonsarbeid internt.  
 
Studenttingets representanter har et selvstendig ansvar for å holde seg informert om 
aktivitet i Studenttinget, å bidra til den daglige kommunikasjonen til 
studentdemokratiet både internt og eksternt, samt å hjelpe med rekruttering og 
promotering til valg.  
 
Digitale plattformer 
Elektronisk kommunikasjon er Studenttingets primære kanal for dialog med våre 
målgrupper. Studentene skal oppleve at Studenttingets nettbaserte tjenester gir god 
og oppdatert informasjon. Innhold og tjenester skal kontinuerlig videreutvikles med 
basis i Studenttingets politikk og studentenes behov. 
 
Plattformer: 
Studenttinget bruker primært følgende plattformer for elektronisk kommunikasjon: 

• Intern kommunikasjon: oppdateringer på interne valg og nyheter i 
studentdemokratiet. 

• Studenttinget.no: kontaktinformasjon, gjeldende politikk, og nyhetsinnlegg. 
• Studentvalget.no: informasjon om valg til Studenttinget og representanter til 

NTNU-styret, samt valg til studentrådene. 
• Facebookside: ukentlig aktivitet med synliggjøring av arbeid som gjøres i 

Studenttinget. 
• Instagramkonto: ukentlig aktivitet med synliggjøring av hverdagen og folka i 

Studenttinget. 
 
Profil 
Studenttinget skal etterstrebe et helhetlig og gjenkjennbart uttrykk. Ledergruppa har 
ansvar for å opprettholde og videreutvikle grafisk profil. Større endringer i grafisk 
profil vedtas av Studenttinget.  
 
 
Tilstedeværelse i offentligheten 
Studenttinget må jobbe kontinuerlig gjennom hele året for å synliggjøre 
studentdemokratiet og bevisstgjøre studentene ved NTNU på deres muligheter for 
medvirkning. Større deler av studentmassen må inkluderes i debatten, og vi må 
kommunisere hva vi jobber med og våre gjennomslag.  
Studenttinget skal: 

• Synliggjøre arbeidet til studentdemokratiet og våre samarbeidspartnere, og 
engasjere studentmassen til debatt i media, på sosiale media og på campus 
og i andre relevante fora. 

• Være synlige under immatrikuleringen i form av stands og deltaking på scenen 
for å introdusere studentdemokratiet for førsteårsstudenter i samarbeid med 
resten av studentdemokratiet. 

• Delta i og arrangere debatter og arrangement om aktuelle politiske tema. 
• Framsnakke Studenttingets arbeid i møte med sektor- og studentgruppen. 
• Bruke media og samfunnsdebatten som et verktøy for å fremme studentenes 

interesser og få gjennomslag for Studenttingets politikk.  
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Valg 
Studenttinget er valgorgan for sentrale styrer, råd og utvalg hvor studentene på 
NTNU skal være representert, herunder valg som foregår internt i Studenttinget. 
Studentvalget inkluderer valg av studentrepresentanter til NTNU-styret, valg av 
studenttingsrepresentanter samt valg til studentråd. For sistnevnte har det enkelte 
studentråd hovedansvar, men Studenttinget skal bistå og tilrettelegge. 
Organiseringen av studentvalget krever systematisk arbeid med rekruttering av 
kvalifiserte kandidater, samt promotering av selve valget og muligheten til å stemme.  
Studenttinget skal: 

• Aktivt bruke de digitale plattformene våre til rekruttering av kandidater og 
promotering av valg. 

• Etterstrebe samarbeid med studentfrivilligheten for rekruttering av kandidater 
og promotering av valg. 

• Samarbeide med kommunikasjonsavdelingen på NTNU og jobbe for å bruke 
NTNUs kommunikasjonskanaler. 

• Rekruttere et mangfold av gode kandidater fra alle campus og fagmiljø.  
• Etterstrebe fysisk promotering og tilstedeværelse på alle NTNUs campuser.» 

 
 

Pause kl. 12.55- 13.00 

 

AU-sak 20/21 Livssynsveiledning på Campus 
Anna innledet i saken. 
Saken ble diskutert. 
Ta med mer bakgrunnsinformasjon  
Det kom inn 4 endringsforslag til saken 
 

1. Endringsforslag fra Svein-Erik 
Linje 180: 
Endre til:  At NTNU ikke burde stille fast avsatt areal til disposisjon for 
livssynsveiledning på campus.  
 

2. Endringsforslag fra Simen 
Linje 181: 
Endre til: At NTNU bør stille fast avsatt areal til disposisjon for livssynsnøytralt tilbud 
om samtalepartner på campus. 
 

3. Tillegg linje 181 fra Simon 
At NTNU bør legge til rette for at livssynsveiledningstilbud kan formidles til studenter 
 

4. Tilleggspunkt fra Sigurd 
Tilleggspunkt linje 182:  
At kvaliteten på velferdsfremmende tilbud til studenter skal opprettholdes, både i 
kapasitet og arealer, uavhengig av valgt løsning. 
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Votering: 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
Votering over forslag 2: Falt 
Votering over forslag 3: Vedtatt 
Votering over forslag 4: Falt 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 

Arbeidsutvalgets innstilling 
«Studenttinget mener: 

• At NTNU ikke burde stille fast avsatt areal til disposisjon for livssynsveiledning på 
campus. 

• At NTNU bør legge til rette for at livssynsveiledningstilbud kan formidles til 
studenter.  

At tilbudet om samtalepartner burde erstattes med et livssynsnøytralt tilbud» 

 

Pause kl. 13.55 – 14.00 

 

AU-sak 15/21 Supplering av delegater til NSOs 11 Landsmøte 
Svein-Erik innledet i saken. 
 
Kandidater: 
 Kevin Almeida 
 Ole Kristian Brustad 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 

Vedtak 
«Kevin Almeida og Ole Kristian Brustad ble supplert inn som delegater til NSOs 11 
Landsmøte ved akklamasjon» 
 
 
Varakandidater frist kl. 12 torsdag 11. mars 2021 
 
 

AU-sak 19/21 Bruk av evaluerende spørreundersøkelser i alle emner ved 
NTNU 
Simen innledet i saken. 
Saken ble diskutert. 
Det kom inn 6 endringsforslag til saken  
 

1. Tilleggsforslag fra Andreas  
Tilleggsforslag etter linje 119. Legges inn før første kulepunkt på linje 120 
"At det er hensiktsmessig å bruke spørreundersøkelser som en del av 
kvalitetssikringen i emner ved NTNU." 
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2. Endringsforslag fra Simon 
Linje 120-122 
At det ved alle emner ved NTNU skal foreligge en undersøkelse studenter 
må besvare for å kunne se sin karakter. Det skal være mulig å hoppe over spørsmål. 
Dette skal gjøres hver gang emnet gjennomføres.   
 

3. Endringsforslag fra Simen 
Linje 120-122 
At det ved alle emner ved NTNU skal foreligge en undersøkelse studenter må 
besvare for å kunne se sin karakter. Det skal være mulig å hoppe over spørsmål. 
Undersøkelsen skal foreligge hver gang emnet gjennomføres.  
 

4. Tilleggsforslag fra Simen 
Linje 120-122 
Karakteren vil gjøres tilgjengelig to dager senere om studenten ikke velger å ta 
undersøkelsen. 
 

5. Strykningsforslag fra Sigurd 
Stryke kulepunkt på linje 127  
At NTNU offentliggjør statistikk for alle fag minst fem år tilbake. 
 

6. Tilleggsforslag fra Sigurd 
Nytt punkt linje 128: 
·       At NTNU skal sørge for effektiv og hensiktsmessig oppfølging av resultatene. 
 
Votering: 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
Votering over forslag 2 mot forslag 3: Forslag 3 fikk flertall 
Votering over forslag 3: Vedtatt 
Votering over forslag 4: Vedtatt 
Votering over forslag 5: Vedtatt 
Votering over forslag 6: Vedtatt 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 
«Studenttinget mener:  

• At det ved alle emner ved NTNU skal foreligge en undersøkelse studenter må 
besvare for å kunne se sin karakter. Det skal være mulig å hoppe over 
spørsmål. Undersøkelsen skal foreligge hver gang emnet 
gjennomføres. Karakteren vil gjøres tilgjengelig to dager senere om studenten 
ikke velger å ta undersøkelsen. 

• At det er hensiktsmessig å bruke spørreundersøkelser som en del av 
kvalitetssikringen i emner ved NTNU. 

• At undersøkelsen skal bestå av en kombinasjon av generelle spørsmål bestemt 
av NTNU, og emnespesifikke spørsmål bestemt av faglærer. 

• At undersøkelser skal fungere som et tilskudd til, og ikke en erstatning for, 
referansegruppesystemet. 

• At NTNU skal sørge for effektiv og hensiktsmessig oppfølging av resultatene.» 
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Eventuelt 
Andreas: Skal vi fremdeles ha fysisk STi-møte og sosialt eller ikke neste uke? 
- Hotellmiddag ryker, så får man ta en endelig avgjørelse i løpet av fredag.  
 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.20 
 
 
 
Andreas Knudsen Sund /s/     Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
Nestleder        Referent 
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