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Forkortelser 8 
STi – Studenttinget NTNU 9 
NTNU – Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet 10 
AU - Arbeidsutvalget 11 
_______________________________________________________________________ 12 
 13 
 14 
Bakgrunn 15 
 16 
I stillingsinstruksen står det at AU-medlemmene på deltid skal legge frem en plan for 17 
arbeidet sitt for det neste semesteret på semesterets første STi-møte. 18 
 19 
AU-medlemmene vil legge frem dette muntlig på STi-møte den 28.02.2013. Hvis dere har 20 
konkrete ting dere mener de i AU deltid bør jobbe med, er dette anledningen for å foreslå 21 
det, slik at de kan legge det inn i planen. 22 
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Møtedato: 28.02.2013 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg 

_______________________________________________________________________ 
 
O-sak 03/13 Bokforhandler på campus 
 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi - Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Akademika sliter med økonomien, og det tas grep for å håndtere situasjonen. 2 
Samskipnadene i Trondheim og Oslo har gått inn med kapital for å bedre på 3 
situasjonen, men det må gjøres drastiske endringer i vareutvalg og måten det driftes 4 
på. 5 
 6 
Vi begynte å se på mulighetene for å ta opp en STi-sak om bokforhandler på 7 
campus, da det før jul ble etterspurt meninger fra studentene om hva man tenker om 8 
situasjonen med Akademika rundt omkring på campus. 9 
 10 
Etter diskusjonen og vedtaket om arbeidsprogram for STi fra forrige møtet, kom det 11 
fram at dette ikke er et område dere ønsker skal prioriteres. Derfor har vi valgt at det 12 
ikke tas opp som en sak, men at vi orienterer dere om hva vi har fått som 13 
høringssvar fra studentrådene, og at vi spiller dette inn til Velferdstinget, så kan de ta 14 
saken videre opp i mot SiT. Det gjør at vi sparer dere for mye tid, og at dere slipper å 15 
ta opp en sak dere ikke mener bør prioriteres. Vi føler det er nok andre saker på 16 
dagsorden, og så kan det være greit å være ferdig med møtet litt tidligere enn sist. 17 
 18 
Meningene fra studentrådene er relativt entydige, og det vi vil spille videre er 19 
følgende momenter: 20 
 21 

- Bokforhandleren er en veldig viktig del av campus, og må opprettholdes alle 22 
de stedene den er i dag 23 

- Det viktigste er at det tilbys pensumlitteratur, nødvendig støttelitteratur og 24 
nødvendige skrivesaker 25 

- I tillegg må et par nisjeprodukter tilbys, som for eksempel tegneutstyr til 26 
arkitektstudenter 27 



- Det skal tilbys støttelitteratur, men man må se på det som tilbys. Er det 28 
støttelitteratur som er vanskelig å få tak i, er det behov for at det skal tilbys. Er 29 
det støttelitteratur som er lett tilgjengelig på nett, er det ikke like viktig. 30 

- Det er veldig viktig at det kjøpes inn nok pensumbøker. Der man har emner 31 
som har et gitt antall studenter som trenger en pensumbok, bør det være nok 32 
bøker til alle, slik at dette kan kjøpes til semesterstart. Dette gjelder spesielt i 33 
basisfag tidlig i studiet. 34 

- Det ønskes en bedre bruk av nettbokhandel. Mye bra her som ikke 35 
kommuniseres ut til studentene. 36 

 37 
Har dere noen flere momenter dere mener må med, så må dere gjerne komme med 38 
de på mail eller på møtet, så skal vi ta med det også. 39 
 40 
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Møtedato: 28.02.2013 

 
 

Saksbehandler: Madeleine Lorås 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 10/13 Informasjonsplanen 2013 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Informasjonsplan Studenttinget 2013 
Vedlegg 2 – Informasjonsstrategi Studenttinget 2013-2017 
Vedlegg 3 – Stillingsinstrukser 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
AU - arbeidsutvalget 
NTNU – Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
VT - Velferdstinget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Informasjonsplanen skal være et verktøy i det daglige arbeidet med profilering, 2 
informasjonsformidling og valg. Informasjonsplanen for 2013 er basert på føringene i 3 
informasjonsstrategien, og konkretiserer denne med generelle mål og spesifikke punkter 4 
for hva som skal oppnås i løpet av året.  5 
 6 
Informasjonsstrategien skal angi hvilke målgrupper STi skal rette seg mot og hvilke 7 
informasjonskanaler man ønsker å satse på. Informasjonsplanen skal inneholde: 8 

• mediestrategisk plan over hvordan man skal profilere aktuelle saker i media  9 
• prioritering av det materiale og de publikasjoner man skal produsere  10 
• avklaring på ansvarsforhold innad i arbeidsutvalget i forhold til informasjons- 11 

og mediearbeid  12 
 13 
Saksbehandlers vurdering 14 
Planen er bygd opp av tre deler; ansvarsfordeling, kontinuerlig arbeid og faste 15 
arrangement. De fire målgruppene beskrevet i informasjonsstrategien er alle dekket i 16 
informasjonsplanen med ulik vekting av fokus. Dette er valgt fordi det gjør 17 
informasjonsplanen til et verktøy som er enklere å bruke i det daglige arbeidet, og 18 
fordi noen av målgruppene er viktigere å nå ut til. 19 
 20 
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 2 
Under hver kategori er det en ingress som beskriver hva som skal skje innenfor dette 21 
området, underpunktene beskriver overordnede (•) og konkrete mål (◦). 22 
 23 
Ansvarsfordeling 24 
Informasjonsplanen fordeler ansvar mellom ledelsen, arbeidsutvalget og 25 
studenttingsmedlemmene. Gjennom informasjonsplanen pålegger Studenttinget 26 
arbeidsutvalget og studenttingsmedlemmene arbeidsoppgaver utover de som 27 
allerede ligger i stillingsinstruksene.  28 
 29 
Kontinuerlig arbeid 30 
De kontinuerlige oppgavene er ikke knyttet til noe spesielt tidspunkt - det er ting det 31 
må arbeides med hele tiden. Nettsiden skal alltid være oppdatert, vi skal alltid delta i 32 
relevante debatter i media og vi skal alltid ha god informasjonsflyt i 33 
studentdemokratiet. Det er bevist unngått å tallfeste noe, da det er vanskelig å 34 
forutse det kommende året.   35 
 36 
Faste arrangement 37 
De faste arrangementene er hovedsakelig hendelser som kommer igjen år etter år, 38 
men som fortsatt krever oppmerksomhet og stor arbeidsinnsats. Valgarbeidet er 39 
viktig for å legitimere mandatet til Studenttinget. Noen andre av de faste aktivitetene 40 
er tiltak som er rettet direkte mot studentene for å kommunisere hva vi faktisk gjør og 41 
får gjennom. Vi også lagt fokus på de periodene utenfor valg, som vi kan bruke til å 42 
vise oss frem til studentene.  43 
 44 
Selv om mye av det som står i informasjonsplanen også står i stillingsinstruksene 45 
anser saksbehandler det som et poeng og spesifisere. Studenttingets medlemmer: 46 

• har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året 47 
• har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi 48 
• har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og 49 

forme debatten 50 
• har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom 51 
• skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer 52 
• skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 53 

Saksbehandlers innstilling 54 
STi vedtar vedlagt informasjonsplan for 2013 med de endringer som kommer frem på 55 
møtet.  56 
 57 
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Studenttingets informasjonsplan 2013 1 

 2 

 3 

Informasjonsplanen bygger på Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017. 4 

Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet 5 
Studenttinget skal gjøre i 2013, de faste arrangementene og ansvarsfordelingen 6 

mellom ledelsen og Studenttinget. 7 

 8 

Ansvarsfordeling  9 

Leder 10 
Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale 11 
seg til media om Studenttingets mening i saker. Leder har også ansvaret for 12 
offentlige representasjon. 13 

Organisatorisk nestleder 14 
Organisatorisk nestleder har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med 15 
vekt på nettsidene, sosiale medier og infoskjermene. Organisatorisk nestleder har 16 
også ansvar for gjennomføringen av valgene, de store årlige arrangementene og 17 
utsending av pressemeldinger. 18 

Fag- og forskningspolitisk nestleder 19 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for den faglige kontakten med 20 
studentdemokratiet. Fag- og forskningspolitisk nestleder skal særlig bidra til å gjøre 21 
politikken forståelig og allment tilgjengelig.  22 

Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 23 
Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt 24 
ansvarsområde. Medlemmene skal også bidra i profileringsarbeidet . 25 

Studenttingsmedlemmene 26 
Alle studenttingsmedlemmer skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og kan 27 
bruke media fritt. Ledelsen, arbeidsutvalget og styrerepresentantene skal bistå 28 
medlemmene med dette arbeidet. Studenttingsmedlemmene skal også delta i 29 
profileringsarbeidet som beskrevet videre i dette dokumentet. 30 

Styrerepresentantene 31 
Styrerepresentantene skal i sitt konsulentarbeid for studenttinget bistå der det trengs. 32 
Spesielt i forbindelse med stands og samarbeidet med studentrådene og de 33 
tillitsvalgte.  34 
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Kontinuerlig arbeid 35 

Det kontinuerlige arbeidet er delt inn i fire deler etter hvem arbeidet er rettet mot.  36 

Studentene  37 
Studenttinget skal informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale skal 38 
henvise dit. Nettsider, sosiale medier og infoskjermer skal fremstå som ryddige, 39 
strukturerte og oppdaterte. Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig.  40 

• Sosiale medier og infoskjermer skal brukes til å ta opp aktuelle saker og 41 
informere om valg 42 

• Studenttinget skal bli mer synlig blant studentene gjennom flere stands og 43 
et mer åpent kontor, også utenfor de tunge profileringsperiodene.  44 

• Studenttinget med ledelsen i spissen skal bruke eksamensperiodene til 45 
profilering. 46 

o Det skal lages en informativ videosnutt til bruk i profileringsarbeidet. 47 
o Nettsiden skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte. 48 
o Infoskjermer skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med 49 

møtetidspunkt, møtested og aktuelle saker. 50 
o Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles, samt en 51 

oversikt over hvem som sitter i ulike verv. Denne skal oppdateres 52 
fortløpende.  53 
 54 

Studentdemokratiet  55 
Alle tillitsvalgte skal ha kunnskap om sitt eget verv, og om hvilke personer de kan 56 
kontakte. Informasjon fra Studenttinget skal spres nedover i tillitsmannsapparatet ved 57 
NTNU ved hjelp av studentrådene.  58 

• Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene og 59 
Velferdstinget. 60 

• Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv hvor Studenttinget eller 61 
arbeidsutvalget velger, oppnevner eller innstiller.  62 

• Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal skrive en 63 
erfaringsrapport fra perioden man sitter i vervet. 64 

o Alle nyvalgte tillitsvalgte oppnevnt av Studenttinget skal få informasjon om 65 
sitt verv rett etter valget.  66 
 67 

Samarbeid med beslutningstakere 68 
Studenttinget skal gjennom samarbeid med lokale politikere og sitt medlemskap i 69 
Norsk studentorganisasjon være med å sette utdanning på dagsorden. 70 

• Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere 71 
på utdanningspolitikk, spesielt opp mot stortingsvalget på høsten.  72 
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• Studenttinget skal koordinere arbeidet med nasjonal og lokal politisk 73 
påvirkning med NSO, Velferdstinget og andre relevante aktører. 74 

 75 

Informasjon for internasjonale studenter 76 
Det er viktig for Studenttinget å ha god kontakt med internasjonale studenter. 77 

• Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon rundt spredning 78 
av informasjon om studentdemokratiet.  79 

o Informasjon som ligger på studenttinget.no skal være på engelsk der det 80 
gjelder internasjonale studenter.  81 

o Profileringsmateriell i forbindelse med immatrikuleringen skal også finnes 82 
på engelsk. 83 

 84 

Faste arrangementer 85 

Valg til Velferdstinget 86 
Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i mars. Arbeidet med dette 87 
valget er regulert i samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre eierorganene.  88 

Styrevalget 89 
Styrevalget i år finner sted i uke 16 og kandidatfrist er i uke 12. Organisatorisk 90 
nestleder er leder av valgstyret, som i tilegg består av styrerepresentantene.  91 

• Styrevalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet 92 
valgmateriell.  93 

• Det skal arrangeres en åpen utspørring av styrekandidatene  94 
• Valgstyret skal jobbe for en presentasjon av styrekandidatene i 95 

Universitetsavisa, Under Dusken og dusken.no.  96 
• Valgstyret skal jobbe for å bedre valgsiden 97 
o Valgkomiteen skal bistå med kandidatkontakt. 98 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget.  99 

 100 

Studenttingsvalget 101 
Kandidatfristen for å stille til Studenttinget er i slutten av september, valget 102 
gjennomføres i oktober og konstituerende møte er i november. 103 

• Studenttingsvalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet 104 
valgmateriell. 105 

• Det skal jobbes for å forenkle valgsystemet 106 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal skaffe minst én kandidat til 107 

studenttingsvalget. 108 
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o Valgkomiteen og studentrådene bistår med kandidater til valgene. 109 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget 110 

 111 

Immatrikulering 112 
Under immatrikuleringen skal Studenttinget være synlige på stand sammen med 113 
Velferdstinget og studentrådene. Til immatrikuleringen må det finnes 114 
profileringsmateriale og informasjonsmateriale om studentdemokratiet. Studenttinget 115 
skal også ha informasjon spesielt rettet mot fadderne, både på Dragvoll og 116 
Gløshaugen, og internasjonale studenter. Studenttinget skal også være representert 117 
på Øya på organisasjonspresentasjonskvelden. 118 

• Studenttinget skal samarbeide med linjeforeningene og studentrådene om 119 
informasjon til de nye studentene på forskjellige fakultet. 120 

o Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen og på Kom-i-gang-dagen, og 121 
på Dragvoll under vrimledagen. 122 

o Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der 123 
studenttinget.no profileres 124 

o Studenttinget skal ha informasjon på trykk i fadderhåndboka  125 
o Studenttinget skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for 126 

internasjonale studenter. 127 
 128 

Studentdemokratisk dag 129 
Dette er et tiltak for å synliggjøre arbeidet og møte studenter ansikt til ansikt. Dette 130 
gjennomføres en gang i måneden på varierende campus. En gang i semesteret skal 131 
det samarbeides med det lokale studentdemokratiet om et større arrangement, med 132 
et overordnet tema.  133 

Endringer i informasjonsplanen 134 
Hvis Studenttingets ledelse ikke finner at det er økonomisk og tidsmessig forsvarlig å 135 
gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal Studenttinget informeres om 136 
dette. 137 



Studenttingets informasjonsstrategi 
2013-2017 

Studenttinget NTNU – studentenes stemme 

Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. 

Studenttinget skal bli sett på som en seriøs interesseorganisasjon og en selvsagt debattant i saker 
hvor studenter er part. 

 

Innledning 1 
Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og studentenes 2 
øverste lovpålagte organ ved NTNU. STi representerer og ivaretar NTNU-studentenes interesser 3 
ovenfor rektoratet ved NTNU og Norsk Studentorganisasjon (NSO).  4 

STis informasjonsstrategi for 2013-2017 er vedtatt på møte i STi den 20.09.2012. STis 5 
informasjonsstrategi skal gjøres gjeldende fra 01.01.2013 til 31.12.2017. 6 

STis informasjonsstrategi skal angi hvilke målgrupper STi skal rette seg mot og hvilke 7 
informasjonskanaler man ønsker å satse på.  8 

Organisatorisk nestleder i STi skal sammen med arbeidsutvalget utarbeide en informasjonsplan for 9 
det kommende året etter påtredelse, med hjelp fra fjorårets ledelse. Denne skal behandles på første 10 
møte i STi hvert kalenderår. Informasjonsstrategien skal ligge til grunn for utarbeidelsen av 11 
informasjonsplanen. Denne skal inneholde:  12 

• mediestrategisk plan over hvordan man skal profilere aktuelle saker i media 13 
• prioritering av det materiale og de publikasjoner man skal produsere 14 
• avklaring på ansvarsforhold innad i arbeidsutvalget i forhold til informasjons- og mediearbeid 15 

Informasjonsstrategien er delt inn i fire målgrupper som STi har for sin informasjonsvirksomhet: 16 

Studentene   Studentene ved NTNU 17 

Studentdemokratiet Medlemmene av STi, resten av studentdemokratiet i Trondheim og 18 
NSO 19 

Beslutningstakere Ledelse på alle nivå ved NTNU, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag 20 
Fylkeskommune, Stortinget, regjeringen, departement og 21 
Universitets- og høyskolesektoren.  22 

Opinionen Andre relevante samfunnsaktører som ikke har direkte 23 
beslutningsmyndighet ovenfor STi. 24 

Hvert kapittel viser hvilke målsetninger STi har, og deretter hvilke virkemidler som er 25 
hensiktsmessige i forhold til målgruppen. 26 



Ansvarsfordeling og samarbeid 27 

Mellom medlemmene og ledelsen 28 
Denne strategien er ikke bare for arbeidsutvalget, da medlemmene av STi også har et stort ansvar for 29 
informasjonsarbeidet i STi. I forbindelse med alle arrangementer og annet informasjonsarbeid 30 
forventes det at medlemmene i STi bidrar. 31 

Ledelsen er valgt av STi til å ivareta STi sin rolle som studentenes stemme mellom møtene. I saker der 32 
det ikke finnes vedtatt politikk kan ledelsen uttale seg på vegne av STi så lenge utsagnet ikke er i strid 33 
med tidligere vedtak, eller omhandler områder utenfor hva en naturlig skal behandle. Klare politiske 34 
utspill uten vedtaksforankring må senere opp til egen behandling på et møte.  35 

Medlemmer av STi kan, og oppfordres, til å gå ut i media i kraft av å være medlem og å ha meninger 36 
om studentpolitiske saker, selv om det går i mot Studenttingets vedtatte politikk i saken. Dette er et 37 
viktig verktøy for å skape og få i gang en debatt om saker som opptar studentene. Det er viktig at 38 
ledelsen støtter opp under og bidrar til at medlemmene kan gå ut i media med egne innspill, for 39 
eksempel gjennom medietreningskurs. Medlemmene av STi oppfordres også  til i så stor grad som 40 
mulig å holde AU oppdatert om eventuelle utspill i media. 41 

Mellom STi og resten av studentdemokratiet 42 
STi må samarbeide med resten av studentdemokratiet for å sikre at studentenes stemme blir hørt. 43 
Det er like naturlig med samarbeid på informasjonsarbeidet som på andre områder. STi har gjennom 44 
mandatet til Velferdstinget delegert deler av sitt ansvarsområde, noe som også må gjenspeiles i 45 
informasjons- og mediearbeidet.  46 

Studentene 47 
Med studentene mener vi alle studenter ved NTNU. 48 

Målsetting:   49 
STi skal bidra til å styrke studenter kunnskap om egne rettigheter og muligheter. Videre skal 50 
organisasjonen øke studentenes kunnskap, interesse og engasjement rundt STi og studentpolitikk. 51 

Virkemidler:  52 
STi skal alltid søke de tiltak som vil gi studentene størst nytteverdi av organisasjonen. STi skal legge 53 
hovedvekten på følgende virkemidler: 54 

Lokale studentmedia 55 
STi må være godt synlig i lokale studentmedia og burde ha god kommunikasjon med alle 56 
redaksjonene.  57 

Internett 58 
STis hjemmesider skal være organisasjonens ansikt utad. Denne skal inneholde presseklipp, 59 
informasjon om STi og annen studentrelevant informasjon slik som utlysning av Repromidler og 60 
Studenttingsmøter med sakspapirer. 61 

STi har i tillegg en egen Facebookside og en twitterkonto. Facebooksiden skal alltid være oppdatert, 62 
og inneholde dagsaktuelle nyheter. Den skal også være en arena for diskusjon og meningsytringer. 63 



Twitterkontoen skal brukes på samme måte som Facebooksiden, men kan også ha mindre viktige 64 
nyheter, som at alle på kontoret er på et møte med studiedirektøren.  65 

Tavler 66 
STi disponerer informasjonstavler på Gløshaugen. Disse kan andre studentorganisasjoner søke om 67 
hvert år. Søkerkriteriene bestemmes fra år til år. STi har et ansvar for å påse at ingen støtende eller 68 
upassende oppslag henges på tavlene.  69 

Skjermer 70 
STi disponerer to digitale informasjonsskjermer på Gløshaugen som henger på Stripa. Skjermene på 71 
Stripa kan andre studentorganisasjoner søke om å ha informasjon om arrangementer på. 72 
Hovedkriteriet er at arrangementet skal være åpent for alle NTNUs studenter.  73 

STi disponerer også en digital skjerm på Dragvoll. Denne skal kun inneholde informasjon fra 74 
studentdemokratiet og informasjon fra Fadderuka Dragvoll.  75 

Faste arrangement:  76 

Valg og immatrikulering 77 
Det er viktig at STi er synlig i forbindelse med immatrikulering for å opplyse nye studenter om vår 78 
rolle og det tilbudet vi kan gi. I forbindelse med valget til NTNU-styret og STi er det viktig at STi er 79 
godt synlig for å skape høyest mulig oppslutning.  80 

Generell synlighet 81 
Det er viktig for STi at medlemmene og ledelsen aktivt deltar på arrangementer og viser synlighet 82 
ovenfor studentene på NTNU. For eksempel med deltakelse og informasjon på immatrikuleringen, 83 
Samfundsmøter, 17. mai og lignende. STi oppfordres til å arrangere egne og delta i andre kampanjer.  84 

NSO-materiell  85 
Som medlem av NSO får STi tilsendt mye informasjonsmateriell som er nyttig for studentene. Dette 86 
bør distribueres til studentene på mest mulig hensiktsmessig måte.  87 

Annet materiell 88 
STi skal sørge for at det produseres informasjonsmateriell som kan brukes uavhengig av arrangement 89 
og av hele studentdemokratiet for å markedsføre STi. 90 

Studentdemokratiet 91 
Med studentdemokratiet mener vi her medlemmene av STi, de fakultetsvise studentråd, 92 
Velferdstinget (VT), andre studentdemokratiske organ i Trondheim og NSO. 93 

Målsetting: 94 
STi skal bidra til å heve kompetansen til alle tillitsvalgte, slik at det skapes godt engasjement og bred 95 
deltakelse i beslutningsprosesser. Inkludering og god kommunikasjon med hele studentdemokratiet 96 
er viktig for at STi skal få gjennomslag for sin politikk.  97 

STi skal sørge for god informasjonsflyt mellom STi og resten av studentdemokratiet. 98 



Virkemidler: 99 

Studentrådsmøter, allmøter m. m 100 
STis ledelse skal prioritere å delta på alle studentrådsmøter ved NTNU for å gi informasjon og bidra i 101 
sakene som blir tatt opp. STis medlemmer skal også prioritere å delta på allmøtene som blir 102 
arrangert av studentrådet ved sitt fakultet.  103 

Seminarer, kurs og konferanser 104 

Seminarer 105 
STi skal hvert semester avholde seminar for STi med deltakelse fra resten av studentdemokratiet. Det 106 
er også viktig at STis ledelse er representert på seminarene til studentrådene ved NTNU. Seminarer 107 
er svært viktige for å bidra til økt kompetanse og økt informasjonsflyt innad i studentdemokratiet.  108 

Kurs 109 
STi bør arrangere kurs for å lære opp de tillitsvalgte på alle nivå i studentdemokratiet. Eksempler på 110 
kurs som kan arrangeres er ”helse, miljø og sikkerhet”-kurs, ”skikkethets”-kurs i samarbeid med 111 
Studentservice, og ”hvordan fremme sak for Studenttinget” for FTRene.  112 

Konferanser 113 
STi bør informere om og tilrettelegge for deltakelse på relevante konferanser. 114 

Internett 115 
STis hjemmeside skal linke opp mot andre internettsider til studentdemokratiet ved NTNU. 116 
Møtereferater og andre relevante dokumenter skal ligge tilgjengelig på internettsidene. STi skal følge 117 
studentrådene og andre relevante aktører på facebook og twitter. 118 

Beslutningstakere 119 
For STi er det viktig å kunne påvirke og utøve innflytelse ovenfor styret og NTNU sentralt. Samtidig er 120 
det mange andre beslutningstakere STi ønsker å påvirke. Viktige premissleverandører for 121 
studenthverdagen er blant annet Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Storting og 122 
regjering. Disse må også påvirkes, både alene og i samarbeid med andre. Det nasjonale presset er 123 
ivaretatt i stor grad gjennom medlemskapet i NSO, der STi har en viktig rolle med å få fram NTNU-124 
studentenes mening.  125 

Målsetning: 126 
Det er viktig at STi er tilgjengelig og samarbeidsvillig ovenfor beslutningstakerne. STi skal være en 127 
saklig aktør som representerer et legitimt syn på studentenes interesser og som alltid bidrar i 128 
debattene på en konstruktiv, men samtidig kritisk måte. 129 

Virkemidler: 130 

Nettverksbygging 131 
Det er viktig at også kunnskap om organisasjoner og relevante personer er en del av overlapp mellom 132 
AU. Et godt kontaktnettverk er den viktigste kunnskapen som man kan overføre til et nytt AU. 133 



Personlig og jevnlig kontakt 134 
For å være orientert og oppdatert er det viktig at STi har en god kontakt med ledelsen på NTNU og 135 
ansatte i de avdelinger i administrasjonen STi har mest interaksjon med. Dette kan for eksempel 136 
være Studieavdelingen, Studentservice og Internasjonal seksjon. 137 

Representasjon 138 
Det er viktig at studentrepresentantene i alle råd, verv og utvalg er informert om STi sine vedtak for å 139 
spre disse, og at STi følger opp de som er valgt for å sikre at studentene til en hver tid er representert 140 
på en god måte. Alle studentrepresentantene valgt inn i råd, verv og utvalg skal skrive et kort 141 
erfaringsskriv fra vervet sitt for å sikre erfaringsoverføring til den nye i vervet. 142 

Oppfølging av vedtak 143 
Vedtak fattet i STi skal spres til aktuelle avdelinger og organisasjoner på NTNU, men det er også viktig 144 
at en følger opp vedtakene ovenfor mottakerne for å sikre at studentenes stemme blir hørt. Spesielt 145 
ledelsen har en viktig rolle i å formidle og sikre gjennomslag for STis vedtatte politikk.  146 

Opinionen 147 
STi er avhengig av å markedsføre seg selv og sine saker, ikke bare ovenfor studenter og 148 
beslutningstakere, men også ovenfor andre grupper. 149 

Målsetning:  150 
Opinionen skal ha en positiv holdning til høyere utdanning og studentene i Trondheim. STi skal være 151 
svært godt profilert i lokal media, og etterstrebe å være godt representert i nasjonal media. 152 

STi skal skape sine egne saker og ikke bare ha kommentatorrolle i forhold til andres meninger. STi 153 
skal være med på å sette dagsorden i råd, verv og utvalg hvor STi er representert.  154 

Virkemidler: 155 

Mediekurs 156 
Arbeidsutvalget, medlemmer av STi og studenttillitsvalgte på fakultetsnivå skal så tidlig som mulig 157 
inviteres på mediekurs i regi av STi. Dette kan for eksempel gjøres på oppstartsseminaret på nyåret.  158 

Media 159 
Media skal inviteres på alle STi-møter, for eksempel ved å sende ut sakspapirer og innkalling. Dersom 160 
media viser interesse er det viktig at det blir tatt kontakt med media både før møtet og etter møtet 161 
for å bekrefte at de har fått det de ønsket.  162 

Kronikker, leserbrev og pressemeldinger 163 
Aktiv bruk av leserbrev og kronikker er en god måte å nå ut til både studenter og opinion for å fronte 164 
studentenes meninger.  STi bør arrangere kurs i kronikk- og leserbrevskriving. 165 

Pressemeldinger 166 
STi bør være med på å sette politisk dagsorden gjennom regional og nasjonal media. Dette krever 167 
godt mediearbeid, og avisen som budskapet skal selges inn til kan loves eksklusivitet for å sikre 168 
oppslag. STi skal sende ut pressemeldinger ved alle ekstraordinære hendelser. 169 



Profil 170 
For å sikre en klar og enhetlig profil bør STi alltid brukes som forkortelse, og Studenttinget som 171 
betegnelse. STi skal ha en enhetlig grafisk profil over tid, beskrevet i form av en grafisk håndbok. 172 
Denne skal dekke STis grafiske profil og beskrive mulig felles profil med det øvrige 173 
studentdemokratiet ved NTNU.  174 

Internett 175 
Internettsidene skal være STis ansikt utad med en ekstern del som skal inneholde eget pressesenter 176 
med journalister som målgruppe. Denne skal inneholde presseklipp, informasjon om STi og aktuelle 177 
arrangementer. STi skal til enhver tid ha oppdaterte hjemmesider, med relevant innhold, innbydende 178 
grafikk og oversiktlig struktur. Facebook og twitter skal også brukes for å legge ut aktuelle 179 
mediesaker, presseklipp og pressemeldinger.180 



 



Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 
Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 

Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er NTNU-
studentenes øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer og ivaretar studentenes 

interesser ovenfor rektoratet ved NTNU og Norsk Studentorganisasjon (NSO). 

Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. For at Studenttinget skal være 1 
relevant har alle medlemmer et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og 2 
være aktive i offentlige debattfora.  3 

Arbeidsutvalget (AU) består av tre (3) studenter på heltid, og tre (3) studenter på deltid. Ledelsen 4 
består av leder, organisatorisk nestleder og fag- og forskningspolitisk nestleder. AU har som oppgave 5 
å representere STi mellom møtene. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres 6 
innstilling blir lagt til grunn ved votering på STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er 7 
delegert gjennom tidligere vedtak i STi og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett 8 
fulltallig Studentting. Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke stemmerett. 9 
Styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi eller AU.  10 

Alle medlemmer av AU skal skrive under på en arbeidskontrakt. 11 

Arbeidsutvalget 12 
AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for ledelsen ved NTNU, 13 
administrasjonen, studentene, NSO og media.  14 

Arbeidsutvalget skal, hvis det ikke er gyldig grunn til fritak: 15 

• Delta på alle STi-møter. 16 
• Delta på alle AU-møter. 17 
• Delta på oppstartsseminaret i januar/februar og motivasjonsseminaret i august/september,  18 
• Delta på overlappshelgen i januar med nytt arbeidsutvalg 19 
• Delta på immatrikuleringen av de nye studentene i august 20 
• Delta under valgukene 21 

Media 22 
Som Studenttingets representant er leder den som skal skape god kontakt med media, og sørge for 23 
at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, kommunen og på nasjonalt nivå. 24 
Leder skal allikevel oppfordre og legge til rette for at Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå 25 
i media med sine kampsaker. Ledelsen skal ikke, og AU bør unngå å opptre som privatpersoner i 26 
media, med mindre annet er avklart med ledelsen. Styrerepresentantene oppfordres til å ha en 27 
ryddighet i media og ikke uttale seg på vegne av STi uten at dette er avklart med leder. 28 



Ledelsen og styrerepresentantene 29 
Personer valgt til ledelsen i STi skal klargjøre hvilke verv de har og være åpen om dette. Verv som 30 
ikke komprimiterer med rollen de har i STi er å anse som uproblematiske, men bør gjøres kjent for 31 
STi 32 

Generelt 33 
Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til Studenttinget er 34 
fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra stillingsinstruksen, men 35 
Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av oppgavefordelingen må dette vedtas av 36 
Studenttinget. 37 

1. Studenttingets medlemmer 38 
• har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året 39 
• har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi 40 
• har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og forme debatten 41 
• har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom 42 
• skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer 43 
• skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 44 

2. Leder 45 

2.1 Representasjon 46 
Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant, både i interne og eksterne 47 
organer. Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget, og skal derfor: 48 

2.1.1 Generelt 49 
• vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant STis medlemmer 50 
• til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene ved NTNU 51 
• til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i studentdemokratiet 52 
• til enhver tid ha oversikt over STis politikk 53 

2.1.2 NTNU 54 
• møte i dekanmøtene 55 
• følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk sammen med nestlederne 56 
• følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne reglement og forskrifter 57 

sammen med nestlederne 58 
• være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 59 
• delta på møter med studiedirektøren 60 
• ha jevnlige møter med leder av DION sammen med nestlederne 61 
• følge opp utdanningspolitisk arbeid ved NTNU sammen med fag- og forskningspolitisk 62 

nestleder 63 
• følge opp organisatorisk politikk ved NTNU sammen med organisatorisk nestleder 64 



• påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir ivaretatt av de respektive AU-65 
medlemmene 66 

2.1.3 Lokalt 67 
• være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget 68 
• være Studenttingets kontakt mot det resterende studentdemokratiet i Trondheim 69 
• sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd 70 
• sitte som fast medlem i Dialogforum for helhetlig by- og campusutvikling 71 

2.1.4 Nasjonalt 72 
• være leder for medlemslaget i NSO 73 
• knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale organisasjoner 74 
• til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av interesse nasjonalt 75 

2.1.5 Økonomi- og personalansvar 76 
• ha ansvaret for at økonomien er i henhold til økonomireglementet 77 
• ha personalansvar for konsulentene, AU-medlemmene og valgte i Studenttinget 78 
• gjennomføre medarbeidersamtaler med AU-medlemmene 79 
• følge opp og legge til rette for utvikling av kompetanse av AU-medlemmene 80 

2.1.6 Planlegging og rapportering 81 
• ha ansvaret for langsiktig planlegging og rapportering 82 
• ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting 83 
• ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 84 
• ha arbeidsgiveransvar for, og daglig oppfølging av, styrerepresentantenen i den del av tiden 85 

de arbeider for STi 86 

3. Organisatorisk nestleder 87 

3.1 Organisasjon 88 
Organisatorisk nestleder har det organisatoriske og administrative ansvaret i Studenttinget, og 89 
skal derfor: 90 

3.1.1 Studentdemokratiet 91 
• følge opp og koordinere arbeidet i studentdemokratiet ved NTNU, særlig studentrådene 92 
• arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant studentrepresentantene på 93 

fakultets- og instituttnivå, for å sikre informasjons- og kompetanseflyt 94 

3.1.2 Studenttinget 95 
• være leder av Studenttingets valgstyre, og organisere Studenttingsvalg og styrevalg 96 
• koordinere arbeidet internt i arbeidsutvalget 97 
• være den daglige kontakten mellom Studenttinget og arbeidsutvalget 98 
• ha ansvaret for å følge opp NTNUs organisatoriske politikk 99 



3.1.3 NTNU 100 
• representere Studenttinget i utvalg som tar for seg organisatoriske og administrative 101 

endringer ved institusjonen 102 
• sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNUs organisasjon, gradsforvaltning, 103 

reglement og forskrifter 104 
• delta på møter med studiedirektøren  105 

3.1.4 Informasjonsarbeid 106 
• bidra i Studenttingets informasjonsarbeid 107 
• koordinere ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeid 108 
• holde Studenttinget orientert om aktuelle saker i media gjennom sosiale medier 109 
• utarbeide infomateriell  110 
• gjøre innholdsmessige oppdateringer på sosiale medier og hjemmesider 111 
• legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg som Studenttinget innstiller til 112 

3.1.5 Stedfortreder og ansvar 113 
• hvis leder ikke er i stand til å utføre sitt virke over lenger tid, ha ansvaret for at leders plikter 114 

blir fordelt og ivaretatt. Dette skal gjøres i samarbeid med resten av AU.  Studenttinget skal 115 
informeres om hvordan ansvarsfordelingen blir 116 

• være leders stedfortreder 117 
• ved leders eller fag- og forskningspolitisk nestleders fravær være vara i dekanmøtene 118 
• være leders vara i Trondheim Studentråd og i Dialogforum for helhetlig by- og 119 

campusutvikling 120 
• være leders stedfortreder i velferdssaker og kontakten til Velferdstinget 121 

4. Fag- og forskningspolitisk nestleder 122 

Utdanningspolitisk 123 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har det fagpolitiske ansvaret i Studenttinget, og skal derfor: 124 

4.1 Studentdemokratiet 125 
• arrangere formøter for Utdanningsutvalgets møter 126 
• bidra sterkt til Studenttingets fag- og forskningspolitikk  127 

4.1.2 NTNU 128 
• ha ansvaret for å følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk 129 
• følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ 130 
• følge opp sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og sørge for at de 131 

blir behandlet på rett instans 132 
• delta på dekanmøtene 133 
• delta på møter i Utdanningsutvalget 134 
• følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 135 



4.1.3 Nasjonalt 136 
• følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer ved andre universiteter og i nasjonale 137 

organisasjoner 138 
• følge opp arbeid som gjøres med implementering av relevante reformer i nasjonale fora 139 

4.1.4 Internasjonalt 140 
• skal i samarbeid med internasjonalt ansvarlig i AU, vite hvilken politikk som påvirker norsk 141 

utdanningspolitikk 142 
• følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og internasjonale 143 

utdanningsfora 144 
• delta på SUNTU og SEFI-møter av interesse 145 
• delta på Nordteks årlige konferanse 146 

5. AU-medlemmene på deltid 147 

5.1 Generelt 148 
AU-medlemmene har ansvaret for: 149 

• å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover 150 
o ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område 151 
o på første STi-møte hvert semester legge frem en plan for semesteret 152 
o skal selv skrive minst en (1) sak i semesteret 153 
o skal selv komme med minst fem (5) forslag til saker i løpet av funksjonsperioden 154 
o å holde politikken på sitt område oppdatert 155 

• at Studenttinget er representert i nasjonale komiteer og utvalg innenfor AUs 156 
ansvarsområder 157 

• å skrive erfaringsdokument når året er omme 158 
• å ha overlapp med de nye AU-medlemmene 159 
• å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene sitter i 160 

AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder: 161 

• Internasjonalt ansvarlig 162 
• Læringsmiljøansvarlig 163 
• Likestillings- og inkluderingsansvarlig 164 

Studenttinget skal informeres om hvem av AU-medlemmene som har ansvar for hvilke områder. 165 

Det er forventet at AU-medlemmene jobber minst 10 timer per uke utenom STi-møter, hvor 8 av 166 
disse skal være på Studenttingskontoret. Dette er for å vise tilstedeværelse og å sikre god 167 
kontakt med ledelsen, men også for å lettere få hjelp og innspill fra andre i studentdemokratiet. 168 
AUs medlemmer kan også arbeide med andre prosjekter og interesseområder, så lenge dette er 169 
avklart med ledelsen. 170 

AUs ansvarsområder kan endres hvis Studenttinget finner dette ønskelig, og det skal da vedtas 171 
på et Studenttingsmøte. 172 



5.2 Internasjonalt ansvarlig 173 
Internasjonalt ansvarlig skal fronte Studenttingets internasjonal politikk utad, og skal derfor: 174 

5.2.1 Lokalt 175 
• delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling 176 
• holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper av interesse 177 
• holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med leder for 178 

internasjonal seksjon 179 
• ha ansvaret for årlig gjennomgang av listen over tiltak i STi-sak 40/12 ”Veien videre på 1-180 

2-3” 181 

5.2.2 Nasjonalt 182 
• delta på SAIHs vår- og høstsamlinger 183 
• ha kontakt med internasjonal komité i NSO 184 
• ha kontakt med andre internasjonalt ansvarlige studenter som er av interesse 185 

5.3 Læringsmiljøansvarlig 186 
Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS utad, og skal 187 
derfor: 188 

5.3.1 Lokalt 189 
• følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU 190 
• sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 191 
• sitte i arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 192 
• følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU 193 
• følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 194 
• følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse 195 

5.3.2 Nasjonalt 196 
• ha kontakt med andre læringsmiljøansvarlige studenter som er av interesse 197 

5.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 198 
Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på likestilling og 199 
inkludering utad, og skal derfor: 200 

5.4.1 Lokalt 201 
• sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité 202 
• sitte som medlem av Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser 203 
• følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 204 
• følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse 205 

5.4.2 Nasjonalt 206 
• ha kontakt med andre likestillings- og inkluderingsansvarlige studenter som er av 207 

interesse 208 



6. Styrerepresentantene 209 
Styrerepresentantene jobber 2/3 for Studenttinget. De skal ikke fronte Studenttingets politikk i 210 
styret, men fungere som konsulenter for den daglige ledelsen. I dette legges at de er med å drifte 211 
STi i daglige oppgaver. De skal derfor gjennom stillingsprosenten i Studenttinget: 212 

• være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU 213 
• være medlemmer av Studenttingets valgstyre 214 
• være med å arrangere seminarer, og ha egen bolk for fakultetstillitsrepresentantene 215 
• skrive minst en (1) egen politisk sak for Studenttinget i semesteret 216 
• bistå ledelsen i saksskriving og innhente bakgrunnsinformasjon ved behov 217 
• skrive valgsaker og organisatoriske saker for Studenttinget 218 
• ha ansvar for tavler og skjermer som Studenttinget disponerer 219 
• arrangere kampanjer i samarbeid med organisatorisk nestleder 220 
• bistå administrativt ved behov 221 
• ha god og jevnlig kontakt med fakultetstillitsrepresentantene 222 
• møte sammen med en i ledelsen på studentrådsmøtene så langt det er mulig 223 
• holde studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i styret 224 
• holde studentdemokratiet oppdatert på hva som skjer i styrene ved andre universiteter 225 
• arbeide for positiv oppmerksomhet om NTNU som universitet - nasjonalt og 226 

internasjonalt  227 
• delta på AUs møter med tale og forslagsrett 228 
• skal ikke uttale seg på vegne av Studettinget, eller om den interne saksgangen i 229 

Studenttinget NTNU, før vedtak fattes 230 
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Vedlegg 
Studentbetaling av utskrifter og kopier - Notat til prorektor for utdanning 
Oversikt over høringsvarene fra samtlige Studentråd 
Oversikt over studentbetaling ved andre universiteter 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
HF – Humanistisk fakultet 
SVT – Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
IME – Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk 
DMF – Det medisinske fakultet 
UiB – Universitet i Bergen 
AB – Fakultetet for arkitektur og billedkunst  
___________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU har besluttet at det skal innføres en kvoteordning for utskrifter ved NTNU. 1 
Dette kommer av en rapport fra biblioteket, bestilt av NTNU-styret i 2004.  2 
Biblioteket uttaler at det skrives ut ukritiske mengder papir, med unødvendig 3 
ressursbruk som følge. Saken har vært på høring hos studentrådene. 4 
 5 
Både miljø og kostnad er tellende faktorer i denne saken. Det skrives ut enorme 6 
mengder papir som aldri blir hentet, og papiravfallet ved NTNU er stort (tabell 1). 7 
Innføring av et kvotesystem vil forhåpentligvis begrense papirforbruket.  8 
 9 
Tabell 1: Interessante tall 10 

  
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Papiravfall 
(tonn) 

353,3 288,3 269,8 - - - 

Antall ark 
(IT-avdelingen) 

- - 1 100 061 3 075 874 6 419 260* 16 636 200** 

 11 
* Flere printere ble lagt til systemet hvert år. Økningen fra år til år vil derfor være 12 
større enn den reelle økningen. Men ved biblioteker på dragvoll for eksempel var det 13 
en økning på 200 000 ark fra 2011 til 2012.  14 
 15 
20.02.2013  
 



 2 
** Dette tallet er basert på utskriftene gjort i januar, 1 386 350 ark. Dette tallet er et 16 
anslag. 17 
 18 
Saken har tidligere vært oppe i Studenttinget. Vedtaket fra tidligere år har landet på å 19 
hindre ubegrenset utskrift ved holdningsskapende arbeid og papirbesparende tiltak 20 
som kortlesere og tosidig utskrift som standard. Dette har ikke ført til betydelige 21 
endringer, med unntak av kortlesersystemet som har hatt vist seg å ha en viss effekt. 22 
 23 
Fra studentrådene 24 
Det kom frem av høringsvarene at studentene på generell basis er lite fornøyd med 25 
printertilbudet per i dag. Ikke alle printerne driftes sentralt og skulle kvotesystemet 26 
innføres må dette gjøres noe med. Saksbehandler anser dette som en fordel, da man 27 
kan forvente en forbedring i tilbudet. 28 
 29 
Høringssvarene viste også et varierende behov på de forskjellige fakultetene. De er 30 
likevel delt i om det burde være forskjellige kvoter på de forskjellige fakultetene.  31 
 32 
Studentrådene var delt i spørsmålet om det skulle forskjellsbehandles på gradsnivå. 33 
Studentrådene HF og SVT argumenterer melder om at utskriftskvotene bør være 34 
høyere på masternivå enn på bachelor-nivå ved at behovet for master er høyere enn 35 
bachelor. Studentrådene IME og DMF mener derimot at det ikke skal 36 
forskjellsbehandles. Disse mener behovet er noenlunde det samme uansett nivå. 37 
 38 
Studentrådet HF pekte spesielt på at innføring av for høye kvoter vil ha en 39 
motvirkende effekt. Det er bekymringer for at dette kan fremprovosere en ”print-så-40 
mye-du-kan” tankegang blant studenter som normalt ikke ville printet overmåtelig 41 
mye. 42 
 43 
Det kom også tydelig frem i høringssvarene at studentene synes mye av ansvaret for 44 
å begrense utskriftene ligger hos foreleserne og de respektive instituttene. Det 45 
legges ut mye pensum (artikler, standarder, etc.) på nett som studentene på skrive 46 
ut. I tillegg til at må man også i enkelte emner levere oppgaver, rapporter og lignende 47 
på papir, i stedet for etablerte kanaler gjennom It’s learning. 48 
 49 
I høringen fra AB kom det frem at studentene ved dette fakultetet har svært kostbare 50 
behov. De skriver ikke ut store mengder ark, men har store personlige kostnader 51 
knyttet til særlig dyre utskrifter. Studentene ved dette fakultetet har uttrykt ønske om 52 
et system basert på verdi fremfor antall ark.  53 
 54 
 55 
Saksbehandlers vurdering 56 
Ordingen vil fungere slik at studenter vil få et gitt antall ark gratis per semester, også 57 
vil man måtte betale for utskrifter utover dette. Det vurderes som hensiktsmessig at 58 
dette gjøres via studentkortet. Overstiges kvoten kan penger fylles på gjennom 59 
nettbank eller egen automat. Alle store universiteter i Norge har innført 60 
kvotesystemer, og resultatene der har vist seg å være positive. 61 
 62 
Det er store kostnader knyttet til drift av printersystemet i tillegg til at papir stadig blir 63 
dyrere. På Biblioteket på Dragvoll økte driftskostnadene med 70 % fra 2008 til 2010. 64 
Når det er sagt er det forventet at det skal legges inn betydelige summer for å få et 65 
  

 



 3 
godt og velfungerende system i orden. Det er ikke et mål at studenter skal betale for 66 
papiret, blekket og driften av printerne, men betalingen er ment som et preventivt 67 
tiltak mot hodeløs utskrift av papir. 68 
 69 
Miljø spiller også en faktor. Selv om papiravfallet resirkuleres i stor grad er det et mål 70 
å begrense papirbruken. Det å printe tosidig kan redusere papirbruken betraktelig og 71 
det er derfor man har innstilt på 0,25 for tosidig og 0,50 for enkeltsidig (svart/hvitt). 72 
Miljøspørsmålet er ikke det viktigste aspektet ved saken, men er en heldig bieffekt for 73 
innføring av kvoter. I et større miljøperspektiv er begrensning av papirforbruk et ”alle 74 
monner drar”-aspekt.  75 
 76 
Saksbehandler vil påpeke hvor viktig det er at Studenttinget fatter et vedtak i denne 77 
saken som er gjennomførbart. Det lite hensiktsmessig å diskutere om hvorvidt kvoter 78 
er en god løsning eller ikke. Signalene fra NTNU er svært tydelige; det skal innføres 79 
kvoter.  80 
 81 
Saksbehandler ser det som lite hensiktsmessig å skille mellom fakultetene. Dette 82 
fordi det vil gjøre systemet unødvendig komplisert med tanke på studieprogram som 83 
går på tvers av fakultetene. Da vil det heller kvoten såpass høy at alle er fornøyde. 84 
Saksbehandler vurderer det dit hen at forskjellsbehandling på gradsnivå er fornuftig. 85 
Behovet for større utskriftskvote for studenter på master-nivå på store deler av 86 
NTNU. 87 
 88 
I anbefalingen fra Bibliotekdirektøren er følgende kriterier lagt: 89 

• Ordningene må balansere hensynet til studentenes behov for utskrifter 90 
(kvoteordninger) mot miljøhensyn og enhetenes behov for økonomisk kontroll. 91 

• Ubyråkratiske løsninger med lave driftskostnader. 92 
• Ordninger i tråd med ønske om tverrfaglighet og studentmobilitet. Lik adgang 93 

og rettigheter uavhengig av fagvalg, campus, datasal eller bibliotek. 94 
• Ordninger som framstår som forståelig for studentene og innebærer lav terskel 95 

for bruk. 96 
 97 
Saksbehandler anser disse kriteriene som fornuftige. Alle punktene er 98 
hensiktsmessige mot den saken det tjener. 99 
 100 
Studentene har lenge levd godt på NTNUs manglende kvoteordning. Dette fører til 101 
mye unødvendig avfall samt økonomiske ballaster for de ulike enhetene ved NTNU. 102 
 103 
Saksbehandler har valgt å gå bort fra studentene ved AB sitt ønsket om et system 104 
knyttet til verdi. Fakultet og institutt burde ta et større ansvar i å redusere de 105 
personlige kostnadene studenten har. Skulle det være særskilte behov, er dette 106 
dekket i siste punkt.    107 
 108 
Saksbehandler vurderer prismodellen fra UiB som en fornuftig måte å regne på. Den 109 
korrelerer med de økonomiske kostnadene utskriften medfører. 110 
 111 
  112 

  

 



 4 
Saksbehandlers innstilling 113 
Studenttinget mener at 114 

• Det skal innføres kvoter for utskrift ved NTNU. 115 
• Innføring av kvoter skal ikke påvirke studentenes studiekvalitet. Utskrifttilbudet 116 

skal bli mer effektivt. 117 
• Utskrift med farger skal muliggjøres. 118 
• Kvoten skal være på 400 ark per semester på lavere grad, 600 ark per 119 

semester på høyere grad. Ved utskrift utover dette skal det koste 0,50 per ark 120 
ensidig sort/hvitt, 0,25 kr per ark for dobbeltsidig svart/hvitt og 3,00 kr ensidig 121 
farge, 2,50 kr dobbeltsidig farge  122 

• NTNU må legge til rette for utbredt bruk av PCer, nettbrett og lignende på 123 
campus, samt utvidet bruk av digital innlevering.  124 

• Det må være mulig for studenter med spesielle behov å søke om utvidet 125 
kvote. 126 

  

 



Til: Prorektor Berit Kjeldstad

Fra: Bibliotekdirektøren

                                                                                   NTNU UB 08.05.2012

STUDENTBETALING AV UTSKRIFTER OG KOPIER

Anbefaling.

NTNU bør snarest treffe tiltak som på en bedre måte regulerer papirbruken ved universitetet. 
Tekniske løsninger er tilgjengelig. Det kreves en beslutning om betaling, og deretter 
oppnevning av en arbeidsgruppe som kommer med anbefalinger om praktiske ordninger. 
Følgende kriterier bør vektlegges i det videre arbeidet:

 Ordningene må balansere hensynet til studentenes behov for utskrifter 
(kvoteordninger) mot miljøhensyn og enhetenes behov for økonomisk kontroll.

 Ubyråkratiske løsninger med lave driftskostnader.
 Ordninger i tråd med ønske om tverrfaglighet og studentmobilitet. Lik adgang og 

rettigheter uavhengig av fagvalg, campus, datasal eller bibliotek.
 Ordninger som framstår som forståelig for studentene og innebærer lav terskel for 

bruk. 

Bakgrunn.

Saken gjelder i hovedsak å få kontroll på unødvendig papirbruk ved NTNU. Det er behov for 

å innføre ordninger som i sterkere grad enn i dag regulerer uttak av papir fra skrivere og 

kopimaskiner, men som samtidig ivaretar de behov studentene har for bruk av trykt materiale 

i sitt arbeid. Dagens ordning med gratis uttak av utskrifter fører til at store mengder av det 

som skrives ut ikke blir tatt i bruk, men ligger igjen ved skriverne. Papirforbruket er en 

betydelig miljøbelastning, og medfører kostnader som enhetene ved NTNU i dag dekker i sin 

helhet.

De fleste andre UH-institusjoner i Norge har innført fleksible betalingsordninger som dekker 

både institusjonens forpliktelser i forhold til “Kopinoravtalen” (vederlag for kopier og 

utskrifter av opphavsrettslig materiale), og utskrifter over en viss grunnkvote. Data med status 



fra andre universitet og høgskoler er vedlagt. Begrunnelsen er som beskrevet ovenfor relatert 

til miljø og kostnad. Videre kan innkreving av betaling forenes med fullmakter gitt 

institusjonene fra Storting og departement, og i forhold til at utgifter til trykt undervisnings-

materiale i utgangspunktet er studentenes ansvar. I dette notatet vil vi konsentrere innholdet 

om utskrifter og kopier tatt av studentene selv, og holder Kopinoravtalen og 

kostnadsdekningen der utenfor. 

Ved NTNU har slike betalingsordninger vært behandlet tidligere. I O-sak 12/04 til NTNU-

styret ble problemområdet beskrevet, og i etterkant ble det nedsatt en arbeidsgruppe med 

representanter fra fakulteter, studieavdeling, bibliotek og studentene for å komme med forslag 

til løsninger. Gruppa kom med sin innstilling i desember 2004. Anbefalingene ble som følger:

1.  Det innføres en betalingsordning for utskrifter som er lik ved hele NTNU og som også gir 

adgang til bruk for eksterne bibliotekbrukere.

2.  Frikvoten for egne studenter skal minimum være på 100 utskrifter i semesteret.

3.  Studenter på masterprogram / 4. år i integrerte masterprogram får et tillegg på 50 utskrifter 

i semesteret.

4.  Det bør vurderes om kvoten skal utvides for studenter som er medlemmer i Studenttinget 

og studentutvalgene samt studenter som har verv i utvalg og råd ved NTNU.  Det bør også 

vurderes nærmere om det er andre studentgrupper som det er behov for utvidet kvote for.  

Gruppas mindretall (studentrepresentanten) mener utskrifter skal være gratis. 

Det er ikke foretatt noen oppfølging av dette komitearbeidet fra sentralt hold ved NTNU.

Status.

Gratis utskrifter er så langt vi vet standard for biblioteks- og datasals-pc’er i NTNUs nettverk, 
med få unntak. Utskriftsvolumet har steget betydelig de seinere åra. Mye studieinformasjon 
og fagstoff finnes gjerne i digital form, men de fleste studenter foretrekker ennå å lese og 
arbeide med lengre tekster i papirformat. Studentene melder at flere faglærere fortsatt 
forlanger oppgaveinnleveringer i papirform. Det er derfor flere forhold som tilsier at NTNU  
må tilby gode utskriftsmuligheter for studentene. 

Inntil nylig tilbød universitetsbiblioteket også gratis kopiering for studentene og andre 
brukere, og omfanget var rimelig beskjedent de første par årene etter at tilbudet kom. I 
september 2011 ble gratis bruk av kopimaskiner imidlertid stoppet p.g.a. kraftig økt bruk, 
langt ut over det som var hensikten, nemlig å gi enkel tilgang til kopiering av tidsskriftartikler 
og kortere utdrag av bøker mm. Biblioteket ønsker å gi et kontrollert kopieringstilbud, men 
må se etter løsninger i sammenheng med utskrifter. Moderne skrivere er mulitifunksjons-
maskiner som også kopierer og skanner.



Gratisordningene fører til høyt papirforbruk med tilhørende miljøbelastning for hele NTNU. 
Det kan også være en kilde til at det lettere tas ulovlige kopier av hele bøker og verk. I det 
hele ser vi at det skrives ut ukritiske mengder papir, med unødvendig ressursbruk som følge. 
Det skal imidlertid understrekes at dette problemet er blitt noe mindre etter at kortløsninger 
kom på plass, der studentene må dra kortet på skriveren før bestilt utskrift leveres. 
Utskriftsmengdene representerer en betydelig kostnad når det gjelder skriverdrift. Dette 
belastes enhetenes budsjett.

Bare ved Biblioteket Dragvoll er papirforbruket mellom 50.000 og 100.000 ark pr uke i 
semesteret. For Universitetsbiblioteket under ett var forbruket for 2010 nær 2,3 mill. kr for 
drift av skrivere og kopimaskiner inkl. papir. Med papirkostnaden som indikator så økte den 
70 % fra 2008 til 2010. Tallene for 2011 er noe lavere, men store tekniske problemer med 
skriverdrift kan være noe av årsaken til dette.

Med fri bruk av skrivere er det vanskelig for enhetene å kontrollere utgiftene. Studentene har 
tilgang til et spekter av bibliotek og datasaler på tvers av fakultetsgrensene. Det er derfor 
naturlig å anta at erfaringene med økt skriverbruk fra NTNU IT og fakultetene over hele 
NTNU er de samme.

NTNU IT har, etter det vi vet, på plass de tekniske løsninger som kan legge til rette for 
innføring av kontostyring av utskrifter gjennom systemet EQUITRACK. Før systemet kan tas 
i bruk kreves det en overordnet policy for betalingsordninger for NTNU. Det er mulig å legge 
inn gratis bunnkvote for året/semesteret på den enkelte students kvote, og det må fastsettes 
priser på utskrifter utover bunnkvoten. Løsninger for å ”sette inn penger på kortet” må også 
komme på plass. Beslutningene om dette kan tas på fakultetsnivå, men med studenter som 
beveger seg mellom ulike campuser, og bibliotekenes og fakultetenes arealer, kan ulike kvoter 
og priser gi uønsket kompleksitet i systemet med økning i administrasjonskostnader som 
resultat.

Vedlegg:

1. Studentbetaling av utskrifter og kopier ved IVT, SVT og HF (sammendrag).
2. Studentbetaling av utskrifter og kopier ved IVT (fra alle institutter).
3. Studentbetaling av utskrifter og kopier ved andre UH-institusjoner.

.



Vedlegg 2 – Oversikt over høringsvarene fra studentrådene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultet Positiv Behov Antall ark per semester Høyere/lavere? Fakultetvis skille? 

IVT Ja, men utskrift skal 
være gratis, overdrevet 
forbruk skal belastes 
 

Nødvendig litt. Utenfor kvoten, ansvaret 
ligger hos faglærer 
 

100 ark per fag – mer for 
”papirintensive fag” 
 
900 

  

AB Ja Mest A3 + farge 
Plotting A0 og A1 
Kr 1000 

Ikke antall ark 
Heller en sum 

Ikke behov Ja 

SVT Ja Mang pensumartikkler 
Ser på betaling som uproblematisk 
Søke om mer ved behov 
Forelesere må bevisstgjøres 
Campus lite tilrettelagt 

300 bachelor 
500 master 

Ja Nei 

HF Ja Burde være lik SVT 
Variere veldig 
Ikke for høyt 

Relativt lite Ja  

DMF Ikke egentlig, vil heller 
ha holdningsendringer, 
bedre tilrettelegging, 
kortsystem 

MYE pensum i form av utskrift, gjerne opp 
i 4000 sider. Vil oppleves urettferdig å 
måtte betale for pensum 

1000 ark 
 

Nei  Ja  

IME Tja  300-1000 
Forelesere burde oppmuntres til 
elektronisk innlevering 

300-400  Nei  Likt for alle, 
intensivfag burde 
ikke få mer 

NT Ja Forelesningsnotater og labrapporter, vil 
levere elektronisk 

500 lavere, 1000 høyere 
Flere leveringer over 
nett 

Ja Ja, ikke 
studieprogram 

IØT Ja. Mange artikler i tillegg til pensumbøker. 
Veldig fagspesifikt. 

100-200 ark per fag 
 

Ja Fagkombinasjon er 
mer viktig. 



Vedlegg 2

Studentbetaling av utskrifter ved universitetet.
Hva er status ved de andre universitetene og ved noen høgskoler?

Revidert notat 6/9-2011. Harald Bøhn

Universitetet i Oslo: 
Info: http://www.uio.no/tjenester/it/utskrift/hjelp/utskriftsbetaling.html
Studentbetaling. 
100 kr kopiavgift (disse pengene skal dekke deler av avgiften til rettighetsinnehaverne 
(Kopinor) for materiale studentene får utdelt under forelesninger) pr semester. 50 kr for 
studenter på definerte deltidsstudier.
Betaling av kopiavgift er betingelsen for å få utskriftskvote.
250 sider gratis utskrift hvert semester.
Påfyll av kort utover dette: kr 0,80 pr tosidig A4-trykk.
Unntak for enkelte studentgrupper.
Innbetaling via studentweb eller nettbank.
Kopier betales med kopikort som selges fra automater/bokhandel.

Universitetet i Tromsø: 
Info: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/orakelet/artikkel?p_document_id=220190&p_itb=92&malgruppe=1

Utskrifter og kopier er gratis.
De har også hatt problemer med store mengder utskrifter som går i søpla. Er i ferd med å 
innføre Follow Me-løsning.
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/nyhetsartikkel?p_document_id=198737&p_dimension_id=88108&p_menu=28723
&p_lang=2

Universitetet i Bergen:
Info: http://meldinger.uib.no/studentportal.php?id=33608
https://it.uib.no/pullprint?kerberos_ithjelp_done=1
Studentbetaling.
Enkelsidig svart/hvitt: kr 0,30 per side
Dobbelsidig svart/hvitt: kr 0,25 per side
Enkelsidig farge: kr 3,00 per side
Dobbelsidig farge: kr 2,50 per side

Betaler utskrift/kopi via konto og kortbruk: Skanning gratis.
Pullprint benyttes.
Innbetaling via kredittkort på nettet. Også løsning med automat der de som ikke har 
kredittkort kan betale inn på studiekortet, gjelder ofte utenlandske studenter.
Bunnkvoten er visstnok 50 utskrifter/semester.

Universitetet i Agder:
Info: 
Utskriftspolitikk: http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/it-hjelp/portal/utskrift/utskrift_for_studenter

Om Follow Me: http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/it-hjelp/portal/utskrift/follow_me

Ofte spurte spørsmål: http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/it-hjelp/portal/utskrift/utskrift_-
_faq

Studentbetaling.



Benytter Follow Me
Betaler kr 0,39 pr side, utskrift eller kopi, kr 2,00 for farger.
Ser ikke ut til å være frikvote.

Universitetet i Stavanger:
Info: http://student.uis.no/article.php?articleID=45106&categoryID=7200
Studentbetaling.
Betaler kr 0,30 for s/h, kr 3.00 for farger.
Oppstartkvote 50 sider s/h.
Benytter Follow Me.

Universitetet i Bodø:
Info: http://uin.no/index.php?ID=1490
Studentbetaling.
Kr 30 i bunnkvote hvert semester.
Betaler kr 0,70 for s/h og kr 2,20 for farger.
Benytter Equitrac / Follow Me.

Universitet for miljø- og biovitenskap:
Info: http://www.umb.no/dt/artikkel/studentutskrift-betalingslosning
Studentbetaling.
Betaler kr 0,30 for s/h, kr 0,80 for farger. Rabatt ved tosidige utskrifter.
Benytter SafeCom.

Høgskolen i Sør-Trøndelag:
Info: http://utskrift.hist.no/
Studentbetaling
Betaler kr 0,50 for s/h, rabatter ved 2-sidige utskrifter. Kr 2,50 for farge.
Bunnkvoter kan tildeles.

Høgskolen i Oslo:
Info:  https://wiki.hio.no/index.php/Utskriftstjenester_for_studenter
Studentbetaling.
Betaler kr 0,80 for s/h, kr 4,00 for farge.
Basiskvote på kr 320,- pr semester (tilsvarer 400 utskrifter s/h).
Benytter Safecom/Pullprint.
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_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 12/13  Suppleringsvalg til kontrollkomiteen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Instruks for Studenttingets kontrollkomité 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget  
KK - Kontrollkomite 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
På STi-møte den 7. februar ble det valgt en leder av KK. Men det skal også være to 2 
medlemmer.  3 
 4 
På det konstituerende Allmøtet den 25.10.96 ble det vedtatt et reglement for STi, 5 
hvor det står skrevet at STi skal ha en Kontrollkomité, og at komiteens funksjon må 6 
reguleres i egen instruks. Fra Studenttingets reglement, sist endret 31.08.06: 7 
 8 
§ 7 Kontrollkomiteen 9 

§ 7.1 Myndighetsområde 10 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 11 
 12 
§ 7.2 Oppgaver 13 
• Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 14 

retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi.  15 
• Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. 16 
• Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser og 17 

lignende etter forespørsel fra STi, AU, leder eller møteleder. 18 
• Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 19 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.  20 
 21 
Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke være representanter i STi eller Styret. 22 
Medlemmene av kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år.  23 

 24 
Saksbehandlers vurdering 25 
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 2 
Saksbehandler ser det som viktig at medlemmene av kontrollkomiteen kan prioritere å 26 
være tilstede på Studenttingets møter i løpet av året, og ellers er tilgjengelig for 27 
Arbeidsutvalget og Studenttinget ved reglementsspørsmål. Det skal velges 2 medlemmer.  28 
 29 
Arbeidsutvalgets innstilling 30 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 31 

  

 



Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 
til 

Studenttinget NTNU 
 

Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 
Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03 

 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden 
for Studenttinget NTNU. 
 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter 
i STi eller Styret. 
 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

• Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

• Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene 
menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene 
ved NTNU. 

• Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 

• Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

 
 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges 
ved separat valg. 
 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de 
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og 
vedtas av STi.  
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