
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 15/21 

 
 Dato: 28.04.2021 - Møtetid: 12:15-15:00 Møtested: Møterom Oppredningen 

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

Johnsen, Mathilde Sjøhelle Eiksund, Simen Ringdahl og Andreas 
Knudsen Sund. 

 
Observatører: Eivind Rindal (KK)  
 
Forfall: Ingen. 
 
 
Referent:  Håkon Gravem Isaksen  
 

O-sak 37/21 Orienteringer i arbeidsutvalget  
 
Andreas orienterer om muligheten for å tilsette enda en vikar til høsten, for å støtte 
bedre opp om arbeidsutvalget og forsøke å minke det store arbeidspresset på både 
arbeidsutvalget og konsulentene. Det inviteres også til workshop for å snakke mer om 
denne problematikken senere.  
 
Simon orienterer fra dekanmøtet. Det har vært en sak oppe om vaksinasjon av 
studenter med tilhørende problemstillinger. Det er fortsatt usikkert og avhengig av 
mange forskjellige beslutningsprosesser. Det må også komme ut informasjon om 
prosessen til studenter, og det er fortsatt uklart hvem som skal ha ansvar for å 
distribuere denne informasjonen.  
 
Anna orienterer om avtalen med DN som skal opp til reforhandling. DN ønsker mer 
promotering og arbeid fra Studenttinget sin side. Hun har også vært med på første 
arbeidsgruppemøte om NTNUs internasjonale utviklingsplan. Det kommer også en 
ferdig rapport om livssynsveiledning på campus på fredag. Internasjonal seksjon skal 
også få nye nettsider, og resultatet fra forprosjektet var heller dårlig.  
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Svein-Erik orienterer om en samtale han har hatt med studentprest på Gjøvik. Gjøvik 
forbereder seg også på valg av nytt arbeidsutvalg, og har noen problemer med 
rekruttering på kort tid.  
 
Stine orienterer om at de har hatt møte med nytt arbeidsutvalg og diskutert overlapp. 
Ålesund er også satt i lockdown frem til 9. mai, dette påvirker valget og promotering av 
dette. Det påvirker også studentene i eksamensperioden som ikke får mulighet til å 
sitte på lesesal under eksamensjobbing. Det jobbes med å finne løsninger i lokal 
beredskap.  
 

O-sak 38/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 
 
Mathilde orienterer om at de har styremøte onsdag 5. mai. Det skal snakkes om 
campus og ansettelse av ny dekan på AD, blant annet. Det har også vært møte i utvalg 
for likestilling og mangfold, og studentene skal ha opp en sak på neste møte angående 
samiske perspektiver i utdanningen ved NTNU.  
 
Simen orienterer om at han har vært i møte med styringsgruppe for 
Universitetsbiblioteket. Han har også vært i møte i innovasjonsutvalget og diskutert en 
sak om studentinnovasjon. Han har også vært på Radio Revolt og snakket om 
demokratisering av NTNU og studentprestsaken. De snakket også litt om 
studentvalget.  
 

O-sak 39/21  Orienteringer fra valgstyret 
 
Valgstyret orienterer om at det skal være valgstand på torsdag, og alle bes om å 
involvere seg. Valget skal også annonseres gjennom pressemelding og stream på 
fredag.  
 

AU-sak 28/21 Resolusjon om klima-, miljø- og bærekraftsetikk i 
utdanningen  

Håkon og Mathilde innleder til saken.  
 
Saken diskuteres. 
 
Det kommer ingen endringsforslag. 
 

AU’s innstilling: Saken sendes til Studenttinget 
 
 

AU-sak 36/21 Workshop om Internasjonal plattform  
Anna innleder til saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Det kommer ingen endringsforslag. 
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AU’s innstilling: Saken sendes til Studenttinget 
 
 

Eventuelt 
 

- Håkon orienterer om involvering i videre deltakelse i arbeid med digital 
vurdering, klage og begrunnelse.  

 
- Andreas tar opp en sak om arbeidssituasjon og arbeidstid.  

 
- Eivind tar opp en sak angående avtalen mellom Samfundet og Reitan-gruppen. 

Det er problematisk at avtalen som skulle voteres over ble holdt tilbake med 
hensikt for å minske muligheten for diskusjon og reaksjoner i media. 
Mediehåndtering og åpenhetskultur er videre noe som burde diskuteres av både 
studentdemokratiet, Samfundet og NTNUI.  

 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15:15 
 
 
 
Andreas Knudsen Sund /s/    Håkon Gravem Isaksen /s/ 
Nestleder       Referent 
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