
 
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 05/22 

 
 Dato: 16.02.2022 - Møtetid: 12.30-14.30 Møtested: Oppredningen/Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Astrid Hilling, Fredrik Framhus, Bilal Sheikh (dro under sak 21/22) og 

Emilie Hvidsten Swensen 
 
Observatører: Jørgen Valseth (NTNU-styret), Amalie Farestvedt (NTNU-styret kom til 

sak 21/22), Kristian Nygård Svartås (KK), Astrid M. Østigård (KK var 
tilstede tom sak 7/22) og Magnus Andreas Linde Mayer (nestleder SPÅ) 

 
Forfall:  Einar Isak Torvik Totland og Anna Stepan Jarstad 
 
Referent:  Hege Hoem Spjøtvold 
 
 
AU-sak 22/22 NTNUs språkpolitiske retningslinjer 
Jørgen Valseth innledet i saken. 
Saken blir en diskusjonssak på STi-møte 
Det ble en diskusjon på om spørsmålene skulle være mer spisset enn forslaget som 
ble lagt frem.  
 
Vedtak: Saken sendes til Studenttinget som en diskussjonssak 
 
 

O-sak 10/22  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 11/22  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 12/22  Godkjenning av referat fra AU-møte 04/22 
Referat fra AU-møte 04/22 ble enstemmig godkjent. 
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AU-sak 05/22 Oppnevning av representant til Klagenemnda 
Astrid Hilling innledet i saken. 

Vedtak 

«AU innstiller ikke i personvalg» 
 

AU-sak 07/22 Valg av Kontrollkomitè 
Astrid Hilling innledet i saken. 

Vedtak 

«AU innstiller ikke i personvalg» 
 
 
 
AU-sak 21/22 Miljø- og bærekraftspolitisk plattform 
Jørgen Valseth innledet i saken. 
Saken ble diskutert, og det kom inn 4 endringsforslag til saken. 

 
Endringsforslag 1 fremmet av Jørgen Valseth 
Endre linje 74  
Endre fra:  
Miljø og bærekraft i virksomheten  
 
Endringsforslag 2 fremmet av Jørgen Valseth 
Linje 83: 
Stryke:  
eller sosiale 
 
Endringsforslag 3 fremmet av Amalie Farestvedt 
Tillegg linje 83: 
 
Endre til: "med mindre faglige hensyn tilsier noe annet eller det kun reises med 
kollektivtransport." 
 
Endringsforslag 4 fremmet av Jørgen Valseth 
Linje 111:  
Legge til overskrift:  
Miljø og bærekraft i Studenttingets virksomhet  
 
Votering:  
Votering over forslag 1: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 2: Forslaget falt 
Votering over forslag 3: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 4: Forslaget ble vedtatt 
Votering over at dette sendes til STi: Vedtatt 
 
Vedtak: 
Studenttinget vedtar plattformen med de endringer som blir vedtatt på møte 
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«Miljø- og bærekraftspolitisk plattform 
Vedtas av Studenttinget NTNU den 24.02.22. 

Denne plattformen beskriver studentene ved NTNU sine krav for miljø og bærekraft i 
utdanning, forskning, innovasjon og virksomheten. 
 
Bruken av begrepet bærekraft tar utgangspunkt i Brundtlandkommisjonens definisjon 
av bærekraftig utvikling: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». 
FNs 17 bærekraftsmål er operasjonaliseringen av denne definisjonen.     
 
Studenttinget mener at NTNU skal ha en offensiv og ambisiøs satsning for å fremme 
miljø og bærekraft i utdanning, forskning, innovasjon og egen virksomhet. Dette 
underbygges av NTNUs samfunnsoppdrag og visjon «kunnskap for en bedre 
verden». Hensyn til miljø og bærekraft skal veie tungt i all aktivitet ved universitetet.   
 
Universitets- og høgskolesektoren har et særskilt ansvar for å bidra til bærekraftig 
utvikling gjennom utdanning, forskning og innovasjon. NTNU bør derfor delta i og ta 
initiativ til samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, om hvordan universiteter og 
høgskoler skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene. Internt bør det opprettes et 
samarbeidsforum for arbeid med bærekraft, slik at man kan forene de ulike 
tilnærmingene og kunnskapen som fins i ulike miljøer ved NTNU. Dette vil kunne gi 
økt kompetanse, medvirkning og synlighet i arbeidet med miljø og bærekraft, blant 
både studenter og ansatte.  
 
Ettersom NTNU er en stor og kompleks organisasjon, er det sentralt at arbeid med 
bærekraft systematiseres i hele virksomheten. For å oppnå dette, samt sikre økt 
fokus på miljø og bærekraft, bør NTNU endre egne ledelsesstrukturer.  
 
Miljø og bærekraft i utdanning    
 
Det viktigste bidraget NTNU har til bærekraftig utvikling er i form av kandidatene som 
utdannes. Uavhengig av fagområde, er disse en enorm ressurs i den fremtidige 
samfunnsutviklingen. Det er derfor viktig at alle studenter ved NTNU får 
bærekraftskompetanse innenfor sitt fagområde. Alle studenter skal kunne vurdere og 
reflektere over hva bærekraft er innenfor egen utdanning, og kunne knytte det opp 
mot FNs bærekraftsmål. For å oppnå dette, er særlig to forhold sentrale: (1) 
Enhetene må systematisk innarbeide kunnskap om bærekraft i fagplaner, og (2) 
undervisere og veiledere må tilbys opplæring i hvordan sette bærekraft i kontekst 
innenfor egen fagdisiplin. Arbeidet med bærekraft i utdanning bør være en 
kontinuerlig prosess der man oppdaterer fagplaner og kompetanse i tråd med 
utviklingen i samfunnet.       
 
I tillegg til at studentene skal få lære om bærekraft innen eget fagområde, må det i 
større grad legges til rette for at studentene kan få lære om bærekraft på tverrfaglige 
arenaer. Alle studenter skal ha mulighet til å ta studiepoeng innen valgfrie, 
tverrfaglige emner i bærekraft. Miljø- og bærekraftsetikk bør være sentrale tema i 
ex.phil. Videre bør det opprettes tverrfaglige studieprogrammer, som utdanner 
studenter til å lede an i det grønne skiftet.     
 

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling
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Flere av bærekraftsmålene bygger på økt støtte til og samarbeid med det globale 
sør. Studentutveksling er en effektiv måte å få bedre innsikt i nye kulturer, samt 
inspirasjon til hvordan benytte egen kompetanse til å løse problemer. NTNU bør 
derfor legge mer til rette for og ha økt fokus på utveksling til land i det globale sør.  
 
For at kandidatene etter endt studietid skal kunne benytte sin 
bærekraftskompetanse, er det viktig at prosessen med å finne relevante jobber 
forenkles. NTNU Karriere har et særskilt ansvar for å utlyse og promotere 
stillingsutlysninger innenfor bærekraft. 
 
Miljø og bærekraft i forskning  
 
Forskning er en av kjerneoppgavene ved universitetet. For å kunne ta de beste 
avgjørelsene er det viktig at forskning og resultater er lett tilgjengelig for 
beslutningstakere. NTNU skal tilby et evidensbasert beslutningsgrunnlag til politikere, 
næringsliv og andre relevante aktører. Dette innebærer et særlig fokus på formidling 
av NTNUs relevante forskning i forskjellige fora og kanaler. 
 
Miljø og bærekraft i innovasjon 
 
Gjennom en offensiv satsning på entreprenørskap og innovasjon legger NTNU til 
rette for at studenter og ansatte kan skape kunnskap for en bedre verden. 
Innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet som fremmer miljø og bærekraftig utvikling 
skal derfor prioriteres, spesielt med tanke på økonomiske støtteordninger. 
 
Miljø og bærekraft i NTNUs virksomhet   
 
Miljø og bærekraft skal også være et grunnleggende prinsipp i NTNUs virksomhet. 
Dette gjelder blant annet reise, transport, innkjøp, energiforbruk, gjenbruk, 
avfallshåndtering og campusutvikling.  
 
Det skal alltid være et mål å gjøre reise og transport så miljøvennlig som mulig. Dette 
omfatter all type transport og reisevirksomhet på og utenfor campus, både for 
studenter og ansatte. Møter utenfor, og på tvers av, campus skal som hovedregel 
foregå digitalt med mindre faglige hensyn tilsier noe annet eller det kun reises med 
kollektivtransport. NTNU skal jobbe for at flest mulig studenter og ansatte skal kunne 
gå, sykle eller ta kollektivt til og fra campus.  
 
NTNU skal sette strenge krav for bærekraft til alle samarbeidspartnere. NTNU skal 
etterstrebe samarbeid med aktører som bidrar til en bærekraftig utvikling. Dette 
gjelder spesielt i forbindelse med innkjøp og anskaffelser. Ved innkjøp og 
anskaffelser skal det alltid vurderes om gjenbruk er mulig, og det skal være et mål å 
kjøpe varer med lang holdbarhet. For å sikre høyere gjenbruksgrad er det sentralt at 
gode systemer etableres og synliggjøres.  
 
Bærekraftige innkjøp skal også gjelde mat. Et mer plantebasert kosthold har et 
betydelig lavere klimafotavtrykk. All mat som tilbys på arrangementer i regi av NTNU 
skal derfor være vegetarisk eller vegansk som standard, med mulighet for å melde 
inn annen preferanse.  
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NTNU har mye bygningsmasse, og bygger stadig mer. Miljø og bærekraft skal 
vurderes og ivaretas i alle prosesser og prosjekter knyttet til campusutvikling. 
Samtlige campus skal ha klimanøytralitet som minstekrav, med mål om å bli 
klimapositive. NTNU-bygg skal også ta vare på biologisk mangfold og bidra til god 
luftkvalitet i nærområdet.  
 
Det er viktig at NTNU har rutiner for å vurdere og rapportere om måloppnåelse. 
Klimaregnskap for hele virksomheten skal presenteres årlig for å synliggjøre 
klimafotavtrykket. Basert på dette skal det utformes tiltak for å redusere avtrykket. 
NTNU bør ta i bruk et rapporteringssystem som gjør at man enkelt kan 
sammenlignes med andre universiteter, eksempelvis STARS.   
 
Miljø og bærekraft i Studenttingets virksomhet   
 
Miljø og bærekraft skal stå sentralt også i Studenttingets egen virksomhet, 
eksempelvis knyttet til innkjøp, gjenbruk, reisevirksomhet og bruk av kontorlokalene. 
Mest miljøvennlige reisemetode skal alltid vurderes der det er praktisk mulig. Ved 
innkjøp og bruk av profileringsartikler og kontorrekvisita skal gjenbruk og holdbarhet 
alltid vektlegges.» 
 
 
Pause kl. 14.00 – 14.05 
 
 
 
AU-sak 19/22 Valg av delegater til NSOs landsmøte 2022 
Astrid Hilling innledet i saken. 

Vedtak 

«AU innstiller ikke i personvalg» 
 
 
AU-sak 20/22 Oppnevning av studentrepresentant til hovedbrukergruppe 

Helgasetr 
Jørgen Valseth innledet i saken. 
 
Kandidater: Mathilde Vig (MH) 

Votering 

Kandidaten ble valgt ved akklamasjon. 
 

Vedtak: 

«Mathilde Vig ble valgt inn som studentrepresentant til hovedbrukergruppe Helgasetr 
ved akklamasjon» 
 
 
 
Eventuelt 
-Astrid oppfordret alle til å finne kandidater til LM, KK og Klagenemnda 

https://stars.aashe.org/
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-Møtedatoer STi: Møtedatoene til STi ble diskutert og det ble enighet om å flytte 
møte den 5. mai til den 28. april.  
 
 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.30.  
 
 
 
 
Astrid Hilling /s/       Hege Hoem Spjøtvold/s/ 
Leder        Referent 
 
 
 


