
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 11/22 

 
 Dato: 17.03.2022 - Møtetid: 09:00 – 10:15. Møtested: Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Astrid Hilling, Fredrik Framhus, Bilal Sheikh, Emilie Hvidsten Swensen 

og Einar Isak Torvik Totland 
 
Observatører: Astrid Østigård (KK), Amalie Farestvedt, Jørgen Valseth og Iver Liberg 

Stieng (til sak 37/22 og 38/22) 
 
Forfall: Kristine Eraker Ødegård  
 
Referent:  Hege Hoem Spjøtvold 
 
 
 
AU-sak 15/22 Revisjon av Studenttingets valgreglement 
Astrid Hilling orienterte i saken. 
Det ble gjort en liten justering på selve innstillingen, men ikkje på forslag til revidert 
reglement. 
 
 
Arbeidsutvalgets innstilling: 
«Studenttinget vedtar revidert valgreglement, med de endringer som kommer frem i 
møtet.  
 
Saksbehandler får redaksjonell fullmakt» 
 
 
 
AU-sak 37/22 Resolusjon NTNU som kjernekraftsuniversitet versjon 1 
Astrid Hilling og Iver Liberg Stieng orienterte i saken. 
Saken har nå blitt sendt inn på nytt med nye saksnummer og i 2 ulike versjoner.  
Saken ble diskutert 
 
Det kom inn forslag fra Astrid Hilling om å ikke behandle sak 37/22: 
 
Votering: Enstemmig vedtatt 
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Votering over å sende sak 37/22 til Studenttinget som bakgrunnsdokument: 
 Vedtatt med 3 stemmer for og 2 stemmer mot 
 
Vedtak:  «AU ønsker ikke å behandle sak 37/22, men sender med saken som 

bakgrunnsdokument til Studenttinget» 
 
Det kom inn en protokolltilførsel til saken 
 
 
AU-sak 38/22 Resolusjon NTNU som kjernekraftsuniversitet versjon 2 
Astrid Hilling og Iver Liberg Stieng orienterte i saken 
 
Det kom inn 13 endringsforslag til saken.  
 

1. Forslag fremmet av Einar Isak T. Totland 
Endring linje 2:  Resolusjon: NTNU som kjernekraftsuniversitet  
Nytt forslag: 2 Resolusjon om satsning og forsking på kjernekraft ved NTNU  
  

2. Forslag fremmet av Jørgen Valseth 
Linje 2:   
Endre til: Resolusjon om kjernekraft ved NTNU  
 

3. Forslag fremmet av Amalie Farestvedt 
Linje 24  
Endre fra: "vil bli"  
Endre til: "kan bli"  
  

4. Forslag fremmet av Jørgen Valseth 
Strykningsforslag på Linje 33-34  
 
 

5. Forslag fremmet av Jørgen Valseth 
Linje 35-36  
Endre til: NTNU skal opprette gradsgivende studier innen kjernekraft.   
  
 

6. Forslag fremmet av Astrid Hilling 
linje 35   
Gammel tekst:   
- NTNU skal opprette spesialiserte emner og studier innen kjernekraft på bachelor, 
master og doktorgradsnivå  
Ny tekst:   
- NTNU skal inkludere kunnskap om kjernekraft i relevante emner og studieprogram 
slik at kandidatene blir kvalifisert til å jobbe innen fagfeltet.  
  
 

7. Forslag fremmet av Amalie Farestvedt 
Linje 37:  
Endre fra: "NTNU burde være"  
Endre til: "NTNU skal være"  
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8. Forslag fremmet av Jørgen Valseth 

Linje 38: Stryke punktet   
  

9. Forslag fremmet av Astrid Hilling 
 linje 40 - Strykningsforslag Astrid  
  
 

10. Forslag fremmet av Jørgen Valseth 
Linje 41:  
Endre til: NTNU skal ta en aktiv rolle som evidensbasert formidler på kjernekraft, og 
tydelig kommunisere sin satsning på feltet, både internt og eksternt.   
  
 

11. Forslag fremmet av Bilal Sheikh 
Linje 41:  
Endre til: NTNU skal ta en aktiv rolle som evidensbasert formidler på kjernekraft, og 
tydelig kommunisere sin satsning på feltet.  
  

12. Forslag fremmet av Astrid Hilling 
Arbeidsutvalgets innstilling:  
Studenttinget vedtar Resolusjon om kjernekraft ved NTNU med de endringer som 
kommer frem under møtet. 
  

13. Forslag fremmet av Astrid Hilling 
 Forslag om redaksjonell fullmakt til Studenttinget  
 
 
Votering:  
Votering over forslag 1 satt opp mot forslag 2: Forslag 2 ble vedtatt med 4 stemmer 
for 
Votering over forslag 3: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
Votering over forslag 4: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
Votering over forslag 5 mot forslag 6: Forslag 5 ble vedtatt med 4 stemmer for 
  
Votering over forslag 7: Forslaget ble vedtatt med 4 stemmer for 
Votering over forslag 8:  Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 9: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 10 mot forslag 11: Forslag 11 ble vedtatt 
Votering over forslag 12: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
Votering over forslag 13: Enstemmig vedtatt 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 
  
 
Arbeidsutvalgets innstilling  
«Studenttinget vedtar Resolusjon om kjernekraft ved NTNU med de endringer som 
kommer frem under møtet. 
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Resolusjon om kjernekraft ved NTNU 
NTNU som Norges fremste teknisk-naturvitenskapelige universitet må være en 
forkjemper for kjernekraft og løfte frem mulighetene dette gir oss for et bærekraftig 
samfunn. Derfor må kjernekraft være representert i studenttingets politikk om 
bærekraft. En satsing på kjernekraft er grønn politikk for et bærekraftig 
velferdssamfunn.  
 
Norge har lite kompetanse og utdanning på kjernekraft på samme måte som at det 
ikke var noen kompetanse på offshore i Norge før oljeeventyret. Dette betyr ikke at 
det ikke kan bli et satsingsområde. Ved å tilby sine studenter kompetanse på 
kjernekraft vil NTNU legge til rette for en bærekraftig utvikling. 
 
Som studenter krever vi mer forskning på bruk av kjernekraft. Vi mener at dette kan 
virke til å utvide utallige fagfelt og gi økt forståelse slik at kjernekraft bedre kan 
anvendes for å nå klimamålene. Studenttinget mener at kunnskapen og forståelsen 
rundt kjernekraft i dag er for liten. Vi mener derfor at det skal satses på forskning på 
og bruk av kjernekraft i Norge.  
 
En viktig grunn for å forske mer på kjernekraft er å utvikle løsningene som resten av 
verdens land kan ta i bruk for å gjennomføre det grønne skiftet. NTNU har som 
visjon: «kunnskap for en bedre verden». Det er hele verden som settes i lys, og det 
er hele verden som vil dra nytte av forskning og innovasjon på kjernekraft.  
 
Norge burde ta del i internasjonale samarbeid, da fjerde generasjons reaktorer og 
etter hvert fusjonsenergi kan bli en revolusjon innen trygg, miljøvennlig, økonomisk 
og konsekvent energiproduksjon. Det er en viktig del av løsningen på en bærekraftig 
fremtid. 
 
For å sikre at Norge fremdeles er en foregangsnasjon for energiproduksjon og aktivt 
bidrar til et grønt skifte i verden er det behov for en økt satsing på kjernekraft.  
 
Studenttinget NTNU mener at: 

• Kjernekraft spiller en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn.  
• NTNU skal opprette gradsgivende studier innen kjernekraft  
• NTNU skal være en pådriver for forskning på nye kjernekraftteknologier. 
• NTNU skal ta en aktiv rolle som evidensbasert formidler på feltet kjernekraft, 

og tydelig kommunisere sin satsing på feltet.» 
 
 
 

Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Protokolltilførsel sak 37/22 lagt fram av Astrid Hilling: 
«Arbeidsutvalget velger å innstille på at Studenttinget ikke behandler 
resolusjonsforslaget på grunnlag av at resolusjonen er lang og kompleks for 
Studenttinget å behandle å sette seg inn i. Resolusjonsforslaget inneholder mye teori 
som det vil være nødvendig for dere som Studenttingsrepresentanter å sette dere inn 
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før vedtak på et Studenttingsmøte. Det publiseres stadig ny forskning, og saken vil 
trenge jevnlig oppdatering for å være aktuell over lengre tid. Arbeidsutvalget velger 
derfor å behandle et kortere resolusjonsforslag uten faktagrunnlag som del av 
forslaget.» 
 
Signert av: Astrid Hilling 
  Bilal Sheikh 
  Emilie Swensen 
  Einar Isak T. Totland 
  Fredrik Framhus 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 10.15 
 
 
 
 
Astrid Hilling /s/       Hege Hoem Spjøtvold/s/ 
Leder        Referent 
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