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Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal 
_______________________________________________________________________ 2 

 3 
STi-sak 46/14 Studenttingets reglement 4 
_______________________________________________________________________ 5 
 6 
 7 
Vedlegg 8 
Vedlegg 1: Forslag til nytt reglement 9 
Vedlegg 2: Eksiterende reglement 10 
 11 
_______________________________________________________________________ 12 
 13 
 14 
Bakgrunn for saken 15 
 16 
Det er på tide med en revidering av Studenttingets reglement. 17 
Dette må vedtas på to etterfølgende møter, så neste års Studentting skal ta opp denne 18 
saken på nytt på sitt første møte.  19 
 20 
Nye punkter er i rød skrift, strykninger er strøket over. 21 
 22 
Under møter vil Arbeidsutvalget gå igjen endringene vi har gjort punkt for punkt for å 23 
forklare våre tanker bak det.  24 
 25 
Arbeidsutvalgets innstilling 26 

- Studenttinget vedtar Studenttingets reglement med de endringer som blir vedtatt 27 
under møtet.  28 

 29 
 30 
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 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 



 

  

 

2
 44 
 45 
 46 
Forslag til nytt reglement i Studenttinget 47 
 48 
Reglement for Studenttinget NTNU 49 
 50 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 51 
Siste endring av reglementet ble gjort den 29.10.09 52 
 53 
§ 0    Definisjoner 54 
Simpelt flertall    :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 55 
Kvalifisert flertall    :Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for 56 
Absolutt Flertall    :Mer enn 50% av representantene må stemme for 57 
Kvalifisert 2/3flertall    :Mer enn 2/3 av de tilstedeværende representantene stemmer for 58 
Absolutt 2/3flertall    :Mer enn 2/3 av representantene må stemme for 59 
 60 
STi-medlemmer    :De 25 representantene som sitter rundt bordet og har stemmerett 61 
STi-ledelse       :Leder, Utdanningsansvarlig nestleder og Organisatorisk nestleder 62 
 63 
§1     Myndighet og oppgaver 64 
§ 1.1    Myndighet 65 
Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er 66 
opprettet for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter 67 
overfor institusjonens styre. 68 
 69 
§ 1.2 Oppgaver 70 
Studenttinget NTNU uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er 71 
viktige for studentene ved NTNU. 72 
 73 
Studenttinget NTNU er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner 74 
og fremmer studentene på NTNU sin sak i disse fora. 75 
 76 
Studenttinget NTNU er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU 77 
skal være representert. Studenttinget NTNU er innstillende organ der Rektor velger 78 
studentrepresentanter. 79 
 80 
§ 2    Sammensetning 81 
§ 2.1  Valgkretser 82 
Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget NTNU, og alle valgkretser skal ha 83 
minst en representant. 84 
 85 
STi består av 25 medlemmer. I tillegg til den ene representanten alle valgkretser er sikret 86 
fordeles representantene ved å dividere studenttallet ved hvert fakultet på ett gitt 87 
delingstall. Deretter rundes resultatet opp til nærmeste heltall. Det delingstallet som 88 
brukes, er det tallet som totalt gir 25 representanter. Manntallet som definerer antall 89 
studenter ved hvert fakultet hentes ut 20.september inneværende semester.  90 
 91 
Studenter som bare er registrert på Ex.phil, kan stille til valg og stemme ved det 92 
fakultetet de selv ønsker. 93 
 94 
§ 2.2    Valgmåte og valgperiode 95 
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STis representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets. 96 
 97 
Valgperioden følger kalenderåret. 98 
 99 
§ 2.3 Utfyllende retningslinjer 100 
Studenttinget NTNU vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til 101 
Studenttinget NTNU i valgreglement. 102 
 103 
§ 3    Møter 104 
§ 3.1     Rett til å melde saker 105 
Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der AU ikke er saksbehandlere 106 
skal være levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles. 107 
 108 
§ 3.2     Innkalling 109 
STis Arbeidsutvalg kaller inn til møter. 110 
Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av 111 
Studenttinget NTNU senest 4 dager før møtedato. 112 
 113 
§ 3.3     Vedtaksdyktighet 114 
Studenttinget NTNU er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. 115 
 116 
§ 3.4     Stemmerett 117 
STis 25 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i alle 118 
saker. 119 
 120 
§ 3.5    Tale- og forslagsrett 121 
Alle har talerett på STis møter. 122 
Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på STis møter. 123 
 124 
§ 3.6    Vedtak 125 
Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, 126 
men hvis en representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes 127 
for, mot og avholdende. 128 
 129 
§ 3.7 Stemmelikhet 130 
Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. 131 
 132 
§ 3.8    Protokolltilførsel og stemmeforklaring 133 
STi-medlemmer, STi-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere ett vedtak, eller 134 
forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel eller 135 
stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet heves. 136 
 137 
§ 3.9    Møte for lukkede dører 138 
I utgangspunktet er det kun STis medlemmer som har møterett på lukkede møter. Leder, 139 
nestledere, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke 140 
Studenttinget NTNU aktivt fjerner den. Studenttinget NTNU kan også innvilge andre 141 
møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for lukkede dører. 142 
 143 
§ 3.10 Faste Observatører 144 
Studentrepresentantene i Styret 145 
Studentrepresentantene i fakultetsrådene 146 
En representant fra: 147 
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Alle Studentrådene ved fakultetene 148 
Velferdstinget 149 
Studentparlamentet HiST 150 
Studentrådet DMMH 151 
NSO 152 
DION 153 
Alle styrer, råd og utvalg STi velger/innstiller til 154 
 155 
§ 4     Arbeidsutvalget (AU) 156 
§ 4.1     Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet 157 
AU utgjør STis daglige ledelse, og representerer Studenttinget NTNU mellom STis 158 
møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget NTNU, AUs 159 
innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert 160 
gjennom tidligere vedtak i Studenttinget NTNU og saker de mener det ikke er nødvendig 161 
å ta opp med ett fulltallig Studentting. 162 
 163 
§ 4.2     Sammensetning av arbeidsutvalget 164 
AU består av Leder, Fag- og forskningsansvarlig nestleder, Organisatorisk nestleder og 165 
tre AU-medlemmer, disse tre blir valgt blant medlemmene av Studenttinget NTNU. 166 
 167 
§ 4.3     Arbeidsutvalgets funksjonstid 168 
AUs medlemmer har en funksjonstid på 1 år fra 1.1 til 31.12. AU velges på 169 
konstituerende møte. Leder fungerer til ny leder er valgt. 170 
 171 
§ 4.4     Stillingsinstruks 172 
AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. 173 
Endringer i denne vedtas av Studenttinget NTNU. 174 
 175 
§ 4.5     Stemmelikhet 176 
Ved tilfeller av stemmelikhet i STis arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 177 
 178 
§ 4.6     Observatører 179 
Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet. 180 
 181 
§ 5     Valg i Studenttinget 182 
§ 5.1    Valgbarhet 183 
Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare. 184 
 185 
§ 5.2 Valgmåte 186 
Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av STi-medlemmene 187 
krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på følgende måte: 188 
1. prioritet: 1/1 stemme 189 
2. prioritet: 1/2 stemme 190 
3. prioritet: 1/3 stemme 191 
OSV 192 
 193 
Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. 194 
Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges 195 
ved akklamasjon. 196 
 197 
§ 5.3 Kjønnsbalanse 198 
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Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer til, 199 
skal det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven 200 
skal det om nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang. 201 
 202 
§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget 203 
§ 5.4.1 Funksjonstid 204 
Valg av representanter til AU skjer på konstituerende møte og AU-medlemmene velges 205 
for ett kalenderår om gangen. 206 
 207 
§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 208 
Dersom Leder, Fag- og forskningsansvarlig nestleder, Organisatorisk nestleder eller 209 
medlemmer av arbeidsutvalget trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i henhold til § 210 
6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at vervet ble 211 
ledig. 212 
 213 
§ 5.5     Stemmelikhet 214 
Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange 215 
stemmer. Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes 216 
omvalg. Ved stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste møte. 217 
 218 
§ 5.6     Funksjonstid 219 
Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget NTNU 220 
inn i sine verv når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 221 
 222 
§ 5.7    Blanke stemmer 223 
Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det 224 
holdes et omvalg.. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også 225 
denne gangen skal det holdes nytt valg ved neste møte. 226 
 227 

§ 6     Mistillit 228 
§ 6.1     Leder og Nestledere 229 
Studenttinget NTNU kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til 230 
leder og nestledere av Studenttinget NTNU. 231 
 232 
§ 6.2     Andre 233 
Studenttinget NTNU kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte 234 
som Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 235 
 236 
§ 6.3     Offentliggjøring og ikrafttredelse 237 
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. 238 
Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av 239 
Studenttinget NTNU. 240 
 241 
§ 7     Kontrollkomiteen 242 
§ 7.1 Myndighetsområde 243 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 244 
§ 7.2    Oppgaver 245 
Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, retningslinjer 246 
og arbeidsprogrammet til STi. 247 
Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. 248 
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Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 249 
forespørsel fra Sti, AU, Leder eller møteleder. 250 
Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 251 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 252 
 253 
§ 8     Utfyllende retningslinjer 254 
§ 8.1     Forretningsorden 255 
Studenttinget NTNU vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for 256 
gjennomføringen av Studenttingets møter. 257 
 258 
§ 8.2     Økonomireglement 259 
Studenttinget NTNU vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den 260 
økonomiske driften. 261 
 262 
§ 8.3     Valgreglement 263 
Studenttinget NTNU vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av 264 
valg til Studenttinget NTNU. 265 
 266 
§ 8.4     Endring av utfyllende retningslinjer 267 
Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 268 
Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 uker 269 
før møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes 270 
med innkallingen. 271 
 272 
§ 9    Endring av reglementet 273 
§ 9.1     Ikrafttredelse 274 
Endringer i reglementet skal vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på to etterfølgende møter. 275 
Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 276 
 277 
§ 9.2     Innlevering av endringsforslag 278 
Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det første 279 
møte de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes 280 
med innkallingen. 281 
§ 10     Oppløsning 282 
Oppløsning av Studenttinget NTNU vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på to etterfølgende 283 
møter, og trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres 284 
kjent for Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs fakultetet 285 
skal komme med en uttalelse. 286 
 287 
 288 
 289 
 290 
 291 
 292 
 293 
 294 
 295 
 296 
 297 
 298 
 299 
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 300 
 301 
 302 
 303 
 304 
Gjeldende reglement for Studenttinget 305 
 306 

Reglement 307 
for 308 

 S t u d e n t t i n g e t  N T N U  309 
 310 

Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 311 
Siste endring av reglementet ble gjort den 29.10.09 312 

 313 

§ 0 Definisjoner 314 

Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 315 
Kvalifisert flertall :Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for 316 
Absolutt Flertall :Mer enn 50% av representantene må stemme for 317 
Kvalifisert 2/3flertall :Mer enn 2/3 av de tilstedeværende representantene stemmer for 318 
Absolutt 2/3flertall :Mer enn 2/3 av representantene må stemme for 319 
 320 
STi-medlemmer :De 25 representantene som sitter rundt bordet og har 321 
stemmerett 322 
STi-ledelse  :Leder, Utdanningsansvarlig nestleder og Organisatorisk 323 
nestleder 324 

§1  Myndighet og oppgaver 325 

§ 1.1 Myndighet 326 
Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er 327 
opprettet for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter 328 
overfor institusjonens styre.1 329 
§ 1.2 Oppgaver 330 
Studenttinget NTNU uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som 331 
er viktige for studentene ved NTNU. 332 
 333 
Studenttinget NTNU er medlemmer av både nasjonale og internasjonale 334 
organisasjoner og fremmer studentene på NTNU sin sak i disse fora. 335 
 336 
Studenttinget NTNU er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på 337 
NTNU skal være representert. Studenttinget NTNU er innstillende organ der Rektor 338 
velger studentrepresentanter. 339 
 340 

§ 2 Sammensetning  341 

§ 2.1  Valgkretser 342 
Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget NTNU, og alle valgkretser 343 
skal ha minst en representant.  344 

                                            
1 Lov om universiteter og høyskoler (2005-08-01) § 4.1 



 

  

 

8
 345 
STi består av 25 medlemmer. I tillegg til den ene representanten alle valgkretser er 346 
sikret fordeles representantene ved å dividere studenttallet ved hvert fakultet på ett 347 
gitt delingstall. Deretter rundes resultatet opp til nærmeste heltall. Det delingstallet 348 
som brukes, er det tallet som totalt gir 25 representanter. Manntallet fra foregående 349 
høstsemester brukes for å definere antall studenter ved hvert fakultet. 350 
 351 
Studenter som bare er registrert på Ex.phil, kan stille til valg og stemme ved det 352 
fakultetet de selv ønsker. 353 
 354 
§ 2.2 Valgmåte og valgperiode 355 
STis representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets. 356 
 357 
Valgperioden følger kalenderåret. 358 
 359 
§ 2.3 Utfyllende retningslinjer 360 
Studenttinget NTNU vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til 361 
Studenttinget NTNU i valgreglement. 362 
 363 

§ 3 Møter 364 

§ 3.1  Rett til å melde saker 365 

Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der AU ikke er 366 
saksbehandlere skal være levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der 367 
saken skal behandles. 368 
 369 
§ 3.2  Innkalling 370 
STis Arbeidsutvalg kaller inn til møter. 371 
Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av 372 
Studenttinget NTNU senest 4 dager før møtedato. 373 
 374 
§ 3.3  Vedtaksdyktighet 375 
Studenttinget NTNU er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. 376 
 377 
§ 3.4  Stemmerett 378 
STis 25 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i alle 379 
saker. 380 
 381 
§ 3.5 Tale- og forslagsrett  382 
Alle har talerett på STis møter. 383 
Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på STis møter. 384 
 385 
§ 3.6 Vedtak 386 
Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, 387 
men hvis en representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan 388 
stemmes for, mot og avholdende.  389 
 390 
§ 3.7 Stemmelikhet 391 
Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. 392 
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 393 
§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 394 
STi-medlemmer, STi-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere ett vedtak, 395 
eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel eller 396 
stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet heves. 397 
 398 
§ 3.9 Møte for lukkede dører 399 
I utgangspunktet er det kun STis medlemmer som har møterett på lukkede møter. 400 
Leder, nestledere, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, 401 
såfremt ikke Studenttinget NTNU aktivt fjerner den. Studenttinget NTNU kan også 402 
innvilge andre møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for lukkede 403 
dører. 404 
 405 
§ 3.10 Faste Observatører 406 

 Studentrepresentantene i Styret 407 
 Studentrepresentantene i fakultetsrådene 408 
 En representant fra:  409 

o Alle Studentrådene ved fakultetene 410 
o Velferdstinget 411 
o Studentparlamentet HiST 412 
o Studentrådet DMMH 413 
o NSU 414 
o Alle styrer, råd og utvalg STi velger/innstiller til 415 

 416 

§ 4  Arbeidsutvalget (AU) 417 

§ 4.1  Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  418 
AU utgjør STis daglige ledelse, og representerer Studenttinget NTNU mellom STis 419 
møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget NTNU, 420 
AUs innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er 421 
delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget NTNU og saker de mener det ikke 422 
er nødvendig å ta opp med ett fulltallig Studentting. 423 
 424 
§ 4.2  Sammensetning av arbeidsutvalget 425 
AU består av Leder, Fag- og forskningsansvarlig nestleder, Organisatorisk nestleder 426 
og tre AU-medlemmer, disse tre blir valgt blant medlemmene av Studenttinget NTNU. 427 
 428 
§ 4.3  Arbeidsutvalgets funksjonstid 429 
AUs medlemmer har en funksjonstid på 1 år fra 1.1 til 31.12. AU velges på 430 
konstituerende møte. Leder fungerer til ny leder er valgt. 431 
 432 
§ 4.4  Stillingsinstruks 433 
AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. 434 
Endringer i denne vedtas av Studenttinget NTNU. 435 
 436 
§ 4.5  Stemmelikhet 437 
Ved tilfeller av stemmelikhet i STis arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 438 
 439 
§ 4.6  Observatører  440 
Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe 441 
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annet. 442 
 443 

§ 5  Valg 444 

§ 5.1 Valgbarhet 445 
Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare. 446 
 447 
§ 5.2 Valgmåte 448 
Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av STi-449 
medlemmene krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på 450 
følgende måte: 451 

 1. prioritet: 1/1 stemme 452 
 2. prioritet: 1/2 stemme 453 
 3. prioritet: 1/3 stemme 454 
 OSV 455 

 456 
Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. 457 
Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene 458 
velges ved akklamasjon. 459 
 460 
§ 5.3 Kjønnsbalanse 461 
Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer 462 
til, skal det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av 463 
likestillingsloven skal det om nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en 464 
valgomgang.  465 

 466 
§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget 467 

§ 5.4.1 Funksjonstid 468 

Valg av representanter til AU skjer på konstituerende møte og AU-medlemmene 469 
velges for ett kalenderår om gangen. 470 
 471 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 472 

Dersom Leder, Fa- pg forskningsansvarlig nestleder eller Organisatorisk nestleder 473 
trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på 474 
førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at vervet ble ledig. 475 
 476 
§ 5.5  Stemmelikhet 477 
Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange 478 
stemmer. Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen 479 
holdes omvalg. Ved stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på 480 
neste møte. 481 
 482 
§ 5.6  Funksjonstid 483 
Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget 484 
NTNU inn i sine verv når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er 485 
valgt for. 486 
 487 
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§ 5.7 Blanke stemmer  488 
Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det 489 
holdes et omvalg.. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også 490 
denne gangen skal det holdes nytt valg ved neste møte. 491 
 492 
 493 

§ 6  Mistillit 494 

§ 6.1  Leder og Nestledere 495 
Studenttinget NTNU kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta 496 
mistillit til leder og nestledere av Studenttinget NTNU. 497 
 498 
§ 6.2  Andre 499 
Studenttinget NTNU kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre 500 
tillitsvalgte som Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 501 
 502 
§ 6.3  Offentliggjøring og ikrafttredelse  503 
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. 504 
Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av 505 
Studenttinget NTNU. 506 
 507 

§ 7  Kontrollkomiteen 508 

§ 7.1 Myndighetsområde 509 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 510 
§ 7.2 Oppgaver 511 

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 512 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 513 

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt.  514 
3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 515 

forespørsel fra Sti, AU, Leder eller møteleder. 516 
4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 517 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 518 
 519 

§ 8  Utfyllende retningslinjer 520 

§ 8.1  Forretningsorden 521 
Studenttinget NTNU vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for 522 
gjennomføringen av Studenttingets møter. 523 
 524 
§ 8.2  Økonomireglement 525 
Studenttinget NTNU vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den 526 
økonomiske driften. 527 
 528 
§ 8.3  Valgreglement 529 
Studenttinget NTNU vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring 530 
av valg til Studenttinget NTNU. 531 

 532 
§ 8.4  Endring av utfyllende retningslinjer 533 
Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 534 
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Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 535 
uker før møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal 536 
sendes med innkallingen. 537 

§ 9 Endring av reglementet 538 

§ 9.1  Ikrafttredelse 539 
Endringer i reglementet skal vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på to etterfølgende 540 
møter. Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 541 
 542 
§ 9.2  Innlevering av endringsforslag 543 
Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det 544 
første møte de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen 545 
skal sendes med innkallingen. 546 

§ 10  Oppløsning 547 

Oppløsning av Studenttinget NTNU vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på to 548 
etterfølgende møter, og trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om 549 
oppløsning skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. 550 
Allmøtene ved NTNUs fakultetet skal komme med en uttalelse. 551 
 552 
 553 
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Forslag til nytt valgreglement 44 
 45 
Valgreglement for Studenttinget NTNU 46 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU 25.10.96 47 
Siste endringer i valgreglementet ble gjort 31.08.2006 48 
 49 
§ 1 Reglementets virkeområde 50 
Dette reglement gjelder ved valg til Studenttinget NTNU. 51 
Reglementet er underlagt ”Reglementet for Studenttinget NTNU.” 52 
 53 
§ 2 Valgstyret 54 
Det skal opprettes ett eksternt valgstyre som skal administrere valget og 55 
forberedelsene til dette. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til STi. (Tas 56 
opp til diskusjon?) 57 
 58 
§ 3 Dato for avholdelse av valg 59 
Valg til STi avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og avsluttes senest 15.11. 60 
Valg til STi avholdes samtidig som valg av studentrepresentanter til Kollegiet, så sant 61 
dette er mulig. 62 
 63 
§ 4 Stemmerett 64 
Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets de er 65 
registrert. Den enkelte student kan kun ha stemmerett ved én valgkrets. 66 
 67 
Studentene må selv kontrollere manntallet for å finne ut hvilken valgkrets de tilhører. 68 
 69 
Doktorgradsstudenter som ikke har stemmerett som tilsatt (jfr. Valgreglement for 70 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, §8) har stemmerett til STi. 71 
 72 
§ 5 Innmelding av kandidater 73 
Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til Valgstyret innen den fristen Valgstyret 74 
har satt.  75 
 76 
Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke reserverer 77 
seg mot dette. Kandidater som bare melder seg som varakandidater vil ikke føres 78 
opp som ordinære kandidater. 79 
 80 
Burde vi ha noe om varavalget? Hvem som prioriteres hvor? 81 
 82 
§ 6 Plikt til å fungere i verv 83 
Student som stiller til valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele 84 
valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. STi´s arbeidsutvalg kan etter søknad 85 
frita den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 86 
funksjoner i vervet. 87 
 88 
§ 7 Varamedlemmer 89 
Ved valg til STi velges 3 varamedlemmer mer enn det ordinære antallet medlemmer 90 
fra hver valgkrets. 91 
Varamedlemmene velges ved egen stemmeseddel. 92 
Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge. 93 
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§ 8 Suppleringsvalg 94 
Suppleringsvalg til STi avholdes kun ved mangel på vararepresentanter. Disse 95 
velges i møter i Studentrådene ved fakultetene. Varamedlemmer valgt på 96 
studentrådsmøter får varaplass etter de som er valgt ved ordinært valg. Dersom 97 
representanter i STi får fritak, rykker den vararepresentant som står øverst på 98 
varaliste for den gjeldene valgkrets opp som fast representant. 99 
 100 
§ 9 Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett 101 
Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. 102 
Slik stemmeseddel skal ikke legges i valgurnen, men i en særskilt lukket konvolutt 103 
påført navn og adresse for velgeren. Stemmeseddelen skal oppbevares på 104 
betryggende måte med tanke på eventuell klage.  105 
 106 
§ 9 Stemmelikhet 107 
Ved stemmelikhet mellom kandidater vinner den med flest førstestemmer.  108 
Hvis antall førstestemmer er likt, vinner den med flest andrestemmer osv.  109 
Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.  110 
 111 
§ 10 Klage 112 
Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. 113 
Klagen må være fremsatt skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet 114 
av valget er gjort kjent. 115 
 116 
Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor 117 
dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjør kan påklages 118 
etter reglene i foregående ledd. 119 
 120 
Hvis Valgstyret blir oppmerksom på at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig 121 
betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt 122 
valgoppgjør, skal det vurderes om det skal holdes nytt valg. Dette skal holdes så 123 
snart som mulig. 124 
 125 
Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved det ugyldige valg som 126 
lovlig valgt. 127 
 128 
Valgstyrets avgjørelser i ankesaker skal foreligge skriftlig. Avgjørelsen kan ankes til 129 
universitetets klagenemd. 130 
 131 
 132 
 133 
 134 
 135 
 136 
 137 
 138 
 139 
 140 
 141 
 142 
 143 
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Gjeldende valgreglement for Studenttinget 144 

Valgreglement 145 
for 146 

 S t u d e n t t i n g e t  N T N U  147 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU 25.10.96 148 
Siste endringer i valgreglementet ble gjort 31.08.2006 149 

 150 
§ 1 Reglementets virkeområde 151 
Dette reglement gjelder ved valg til Studenttinget NTNU. 152 
Reglementet er underlagt ”Reglementet for Studenttinget NTNU.” 153 
 154 
§ 2 Valgstyret 155 
Det skal opprettes ett eksternt valgstyre som skal administrere valget og 156 
forberedelsene til dette. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til STi. 157 
 158 
§ 3 Dato for avholdelse av valg 159 
Valg til STi avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og senest 15.11. Valg til 160 
STi avholdes samtidig som valg av studentrepresentanter til Kollegiet, så sant dette 161 
er mulig. 162 
 163 
§ 4 Stemmerett 164 
Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets de er 165 
registrert. Den enkelte student kan kun ha stemmerett ved én valgkrets. 166 
 167 
Studentene må selv kontrollere manntallet for å finne ut hvilken valgkrets de tilhører. 168 
 169 
Doktorgradsstudenter som ikke har stemmerett som tilsatt (jfr. Valgreglement for 170 
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, §8) har stemmerett til STi. 171 
 172 
§ 5 Innmelding av kandidater 173 
Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til Valgstyret senest 10 dager før valget. 174 
 175 
Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke reserverer 176 
seg mot dette. Kandidater som bare melder seg som varakandidater vil ikke føres 177 
opp som ordinære kandidater. 178 
 179 
§ 6 Plikt til å fungere i verv 180 
Student som tar i mot valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for 181 
hele valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. STi´s arbeidsutvalg kan etter 182 
søknad frita den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 183 
skjøtte sine funksjoner i vervet. 184 
 185 
§ 7 Varamedlemmer 186 
Ved valg til STi velges 3 varamedlemmer mer enn det ordinære antallet medlemmer 187 
fra hver valgkrets. 188 
Varamedlemmene velges ved egen stemmeseddel. 189 
Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge. 190 
 191 
 192 
§ 8 Suppleringsvalg 193 
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Suppleringsvalg til STi avholdes kun ved mangel på vararepresentanter. Disse 194 
velges på allmøter ved hver enkelt valgkrets. Varamedlemmer valgt på allmøter får 195 
varaplass etter de som er valgt ved ordinært valg. Dersom representanter i STi får 196 
fritak, rykker den vararepresentant som står øverst på varaliste for den gjeldene 197 
valgkrets opp som fast representant. 198 
 199 
§ 9 Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett 200 
Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. 201 
Slik stemmeseddel skal ikke legges i valgurnen, men i en særskilt lukket konvolutt 202 
påført navn og adresse for velgeren. Stemmeseddelen skal oppbevares på 203 
betryggende måte med tanke på eventuell klage. 204 
 205 
§ 10 Klage 206 
Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. 207 
Klagen må være fremsatt skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet 208 
av valget er gjort kjent. 209 
 210 
Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor 211 
dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjør kan påklages 212 
etter reglene i foregående ledd. 213 
 214 
Mener Valgstyret at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for 215 
valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, 216 
skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.  217 
 218 
Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved det ugyldige valg som 219 
lovlig valgt. 220 
 221 
Valgstyrets avgjørelser i ankesaker skal foreligge skriftlig. Avgjørelsen kan ankes til 222 
universitetets klagenemd. 223 
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0    Innledning 82 
 83 
0.1    Mål 84 
Holde Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte orientert om de til enhver tid 85 
gjeldende økonomirutiner. 86 
 87 
0.2    Informasjon 88 
Alle nyvalgte AU-medlemmer og nytilsatte konsulenter skal bli informert om disse 89 
reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i personalarkivet. 90 
 91 
Når nytt AU tiltrer tas økonomirutinene opp som sak i løpet av januar. 92 
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 93 
0.3    Endringer 94 
Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall. 95 
 96 
0.4    Gyldighet 97 
Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU». 98 
 99 
Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den 22.05.97. 100 
 101 
1    Om organisasjonens økonomi 102 
 103 
1.1    Definisjoner/forkortelser 104 
STi:    Studenttinget NTNU 105 
AU:    Studenttinget NTNUs arbeidsutvalg 106 
KK:    Studenttinget NTNUs kontrollkomite 107 
Kons:    Studenttinget NTNUs konsulent 108 
 109 
1.2    Ansvarsforhold 110 
STi:    Vedtak med økonomiske konsekvenser for organisasjonen skal vise til 111 
hvordan kostnadene skal dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. Dersom vedtak gjort 112 
av Studenttinget NTNU strider mot Studenttinget NTNUs budsjett, går budsjettet 113 
foran. 114 
 115 
KK:    Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. KK skal se til at økonomiske 116 
disposisjoner er i samsvar med     lovlige vedtak i organisasjonen. KK skal ha tilsendt 117 
regnskapsrapporter som blir lagt frem for AU 118 
 119 
Revisor:    Den som skal se til at regnskapet er ført i samsvar med eksterne lover og 120 
forskrifter, og at plikter overfor det offentlige blir fulgt. Revisor ser også til at 121 
regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor gir innstilling om 122 
regnskapet. 123 
 124 
AU:    AU gir innspill til budsettsøknad og blir orientert via månedsrapporter i forhold 125 
til den økonomiske situasjonen. AU disponerer STis midler etter retningslinjer 126 
(budsjett). AU-vedtak som har økonomiske konsekvenser skal ha med henvisning til 127 
hvordan dette kan dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. AU har ansvaret for å se til 128 
at vedtak som er gjort i organet blir fulgt opp. 129 
 130 
Leder:    Økonomiansvarlig i AU. Leder har det overordnede ansvar for å holde de 131 
økonomiske disposisjoner innenfor vedtak fattet av Studenttinget NTNU. 132 
Leder har også ansvaret for sikre at  alle bilag i regnskapet blir anvist og godkjenne 133 
alle fakturaene for utbetaling. 134 
 135 
Konsulent:    Konsulent kan ikke på egen hånd binde organisasjonen på noen måte 136 
uten etter særskilt fullmakt fra AU. 137 
Konsulent er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. Etter 138 
bilagene er ansvist sørger konsulent for at regningene blir betalt. 139 
Konsulent er ansvarlig for å lage utbetalingsanvisninger. Konsulent skal foreta 140 
budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende lovgivning og legge 141 
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frem regnskapsrapporter for AU. Konsulent skal revidere halvårsbudsjett innen 142 
utgangen av juli. 143 
Konsulent kan gjøre innkjøp til daglig drift. 144 
 145 
2    Regnskapsførsel 146 
 147 
2.1    Regnskapsførsel 148 
 149 
2.1.1    Regnskapsår 150 
Regnskapet følger kalenderåret. 151 
 152 
2.1.2    Valg av revisor 153 
AU velger revisor. 154 
 155 
2.1.3    Fullmakter: 156 
Leder:    Har fullmakt til å godkjenne fakturaer/regninger for utbetaling sammen med 157 
konsulent. 158 
 159 
Kons.:    Konsulent har etter fullmakt rett til å bestille varer eller tjenester på 160 
Studenttinget NTNUs vegne som angår den ordinære driften. Dersom denne 161 
tilvisningsretten skal endres eller midlertidig overføres til noen annen i AU, skal dette 162 
gjøres i egne vedtak. Konsulent som har fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne 163 
av Studenttinget NTNU, kan ikke overføre denne retten uten vedtak i AU. 164 
 165 
Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av konsulentene til Studenttinget NTNU. 166 
 167 

2.1.4    Tilsetting og lønning av personalhjelp: 168 
Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i AU. 169 
 170 
Vernepliktskontakt ansettes etter vedtak i AU. Datadrifter ansettes i samråd med 171 
Velferdstinget og studentrådene. 172 
 173 
Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt jfr. 174 
Arbeidsmiljøloven. Arbeidsoppgavene skal også defineres gjennom en 175 
stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og arbeidsgiver. 176 
 177 

2.1.5    Lønning av tillitsvalgte og ansatte: 178 
Lønn og honorar utbetales etter NTNUs lønnsutbetalingsperioder, dvs den 12 i 179 
måneden for fastlønn og den 20 i måndeden for honorar 180 
 181 
Ansatte: 182 
 183 
Konsulent:       Studenttinget NTNU har ansatt to konsulenter i tilsammen 160% 184 
stilling 185 
          Konsulent lønnes i henhold til egen arbeidsavtale gjennom NTNU. 186 
 187 
Tillitsvalgte: 188 
 189 
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Leder/fag- og forskningspolitisk nestleder/ organisatorisk nestleder: 190 
      Vervet er en heltidsstilling og lønnen fastsettes av NTNU. Det utbetales 191 
feriepenger. 192 
      Lønn utbetales for 11 måneder. 193 
 194 
AU medlemmer:     195 
Vervet godtgjøres tilsvarende 25 % av lønnstrinn til ledelsen. 196 
Honorar utbetales for de månedene vedkommende sitter aktivt i vervet og maks 10 197 
måneder. 198 
 199 
2.1.7    Utbetalinger: 200 
Innkjøp og andre disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for 201 
Studenttinget NTNU må være hjemlet i vedtak gjort av Studenttinget NTNU eller AU. 202 
Dette er enten en fullmakt til konsulent, et spesifikt vedtak om å foreta en slik 203 
disposisjon eller som en del av et større hele. 204 
 205 
Konsulent har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med leder. 206 
 207 

2.1.8    Reisekostnader: 208 
Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. 209 
 210 
Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste 211 
reisemåte. Eventuelt andre reisemåter må godkjennes av leder. 212 
 213 
Dette gjelder for: AU, konsulent og de studenter som sendes på Studenttinget 214 
NTNUs regning. 215 
 216 
Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. 217 
 218 
Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig 219 
bilag forelegges konsulent.  220 
 221 

2.1.9    Utgifter til mat: 222 
Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for AU/konsulent eller andre som reiser på 223 
Studenttinget NTNU sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80% av Statens satser 224 
uten at det trenger å foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat 225 
med 100% av Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge kvittering. 226 
 227 
Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet, 228 
men bare der dette allerede ikke er dekket i selve arrangementet 229 
 230 
På arrangementer i Studenttinget NTNU eller Arbeidsutvalgets regi hvor det er felles 231 
bespisning på restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil kr. 450.- 232 
pr. person. Det er AU som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt utgiftene skal 233 
dekkes av Studenttinget NTNU. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av 234 
Studenttinget NTNU. 235 
 236 



 

  

 

6
Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU 237 
utgifter til mat for AU/konsulent med inntil kr. 150,- pr. gang pr. person. Utgifter 238 
dekkes mot kvittering, og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter 239 
som AU har besluttet å delta på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor 240 
leder har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig. 241 
 242 
2.1.10    Reiser 243 
Som en hovedregel skal reiser i forbindelse med Studenttinget NTNU bookes 244 
gjennom konsulent og reiser i forbindelse med NSO skal bookes gjennom Travellink. 245 
 246 
Ved reiser som skal dekkes av Studenttinget NTNU, skal kvitteringer returneres til 247 
Studenttinget NTNU innen tre uker etter reisens slutt sammen med utfylt 248 
reiseregning. Dersom dette ikke returneres innen fristen må vedkommende dekke 249 
utgiftene sine selv. 250 
 251 
Som hovedregel gis det det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle 252 
vurdere om det kan gis. 253 
 254 
2.2    Driftsmidler 255 
 256 
NTNU:    Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til Styret ved NTNU på lik linje 257 
som fakultetene. 258 
 259 
Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under 260 
budsjettbehandlingen. «Bevilgningen skal nyttes til den daglige driften av 261 
Studenttinget NTNU, som lønnsutgifter, kontorutgifter, møteutgifter o.l.». 262 
 263 
2.3    Budsjett 264 
 265 
2.3.1    Budsjett Studenttinget NTNU 266 
Budsjettet utarbeides av Leder og AU i samarbied med konsulent . Budsjettet legges 267 
frem som orienteringssak for  Studenttinget NTNU når driftsmidlene er mottatt, og 268 
ses i sammenheng med arbeid kommende år. 269 
 270 
Inntektsposter: 271 
   Overføringer fra NTNU 272 
   Tilbakeføring fra NSO (denne er borte) 273 
   Andre overføringer 274 
 275 
Utgiftsposter: 276 
   Personalkostnader 277 
   Andre driftskostnader 278 
 279 
Søknad om driftsmidler som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års 280 
regnskap med justering i forhold til planlagt aktivitet. Det kan også sendes søknad 281 
om ekstraordinære midler. 282 
 283 

2.4    Regnskap 284 
 285 
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2.4.1    Regnskap STi 286 
Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sin konsulent etter anvisninger fra 287 
Studenttinget NTNU. 288 
Regnskapsfører legger frem økonomirapporter for AU etter forespørsel. 289 
 290 

2.5    Økonomirutiner 291 
 292 
2.5.1    Regnskapsrapporter 293 
For at AU skal klare å følge med i hva som skjer på økonomisiden i organisasjonen, 294 
settes det opp regnskapsrapporter hver måned. Konsulent tar disse opp med leder. 295 
 296 
2.5.2    Økonomirutiner Studenttinget NTNU 297 
 298 
Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger: 299 
Konsulent:    Bilagene påføres kontonummer og tekst. 300 
      Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller 301 
enkeltvedtak. 302 
      Utbetalingsanvisninger signeres av både leder og konsulent. 303 
    304 
Leder:    Har ansvaret for å godkjenne alle fakturaer/utbetalingsanvisninger i 305 
regnskapet før utbetaling. 306 
 307 
Nestledere 308 
   Signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av leder. 309 
 310 
2.5.3    Kontoplan 311 
Det er utarbeidet en felles kontoplan for Studenttinget NTNU og studentrådene ved 312 
NTNU. 313 
 314 
 315 
 316 
 317 
 318 
 319 
 320 
 321 
 322 
 323 
 324 
 325 
 326 
 327 
 328 
 329 
 330 
 331 
 332 
 333 
 334 
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Gjeldende reglement 335 
 336 

Økonomireglement 337 
for 338 

Studenttinget NTNU 339 
 340 
 341 

Vedtatt på STi-møte  22.05.97 342 
Sist endret på møte 06.03.2008 343 

 344 
0 Innledning 345 

0.1 Mål 346 
0.2 Informasjon 347 
0.3 Endringer 348 
0.4 Gyldighet 349 

 350 
1 Organisasjonens økonomi 351 

1.1 Definisjoner/forkortelser 352 
1.2 Ansvarsforhold 353 

 354 
2 Regnskapsførsel 355 

2.1 Regnskapsførsel 356 
2.1.1 Regnskapsår 357 
2.1.2 Valg av revisor 358 
2.1.3 Fullmakter 359 
2.1.4 Ansettelser 360 
2.1.5 Tilsetting og lønning av ekstrahjelp 361 
2.1.6 Lønning av tillitsvalgte og ansatte 362 
2.1.7 Utbetalinger 363 
2.1.8 Reisekostnader 364 
2.1.9 Utgifter til mat 365 
2.1.10 Bestilling av biletter over konto 366 

2.2 Driftsmidler 367 
2.3 Budsjett 368 

2.3.1 Budsjett Studenttinget NTNU 369 
2.4 Regnskap 370 

2.4.1 Regnskap Studenttinget NTNU 371 
2.5 Økonomirutiner 372 

2.5.1 Regskapsrapporter 373 
2.5.2 Økonomireglement Studenttinget NTNU 374 
2.5.3 Kontoplan 375 
 376 
 377 
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0 Innledning 379 
 380 
0.1 Mål 381 
Holde Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte orientert om de til enhver tid 382 
gjeldende økonomirutiner. 383 
 384 
0.2 Informasjon 385 
Alle nyvalgte AU-medlemmer og nytilsatte konsulenter skal bli informert om disse 386 
reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i personalarkivet.  387 
 388 
Når nytt AU tiltrer tas økonomirutinene opp som sak i løpet av januar. 389 
 390 
0.3 Endringer 391 
Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall.  392 
 393 
0.4 Gyldighet 394 
Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU».  395 
 396 
Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den 22.05.97. 397 
 398 
 399 
1 Om organisasjonens økonomi 400 
 401 
1.1 Definisjoner/forkortelser 402 
STi: Studenttinget NTNU 403 
AU: Studenttinget NTNUs arbeidsutvalg 404 
KK Studenttinget NTNUs kontrollkomite 405 
Kons: Studenttinget NTNUs konsulent 406 
 407 
1.2 Ansvarsforhold 408 
STi: Vedtak med økonomiske konsekvenser for organisasjonen skal vise til 409 

hvordan kostnadene skal dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. Dersom 410 
vedtak gjort av Studenttinget NTNU strider mot Studenttinget NTNUs budsjett, 411 
går budsjettet foran. 412 

 413 
KK: Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. KK skal se til at økonomiske 414 
disposisjoner er i samsvar med  lovlige vedtak i organisasjonen. KK skal ha tilsendt 415 
regnskapsrapporter som blir lagt frem for AU 416 
 417 
Revisor: Den som skal se til at regnskapet er ført i samsvar med eksterne lover 418 
og forskrifter, og at plikter overfor det  offentlige blir fulgt. Revisor ser også til at 419 
regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor gir  innstilling 420 
om regnskapet.  421 
 422 
AU: AU gir innspill til budsettsøknad og blir orientert via månedsrapporter i forhold 423 

til den økonomiske situasjonen. AU disponerer STis midler etter retningslinjer 424 
(budsjett). AU-vedtak som har økonomiske konsekvenser skal ha med 425 
henvisning til hvordan dette kan dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. AU har 426 
ansvaret for å se til at vedtak som er gjort i organet blir fulgt opp.  427 

 428 
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Leder: Økonomiansvarlig i AU. Leder har det overordnede ansvar for å holde de 429 

økonomiske disposisjoner innenfor vedtak fattet av Studenttinget NTNU.  430 
 Leder har også ansvaret for sikre at  alle bilag i regnskapet blir anvist og 431 

godkjenne alle fakturaene for utbetaling. 432 
 433 
Konsulent: Konsulent kan ikke på egen hånd binde organisasjonen på noen måte 434 
uten etter særskilt fullmakt fra AU.  435 

Konsulent er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. 436 
Etter bilagene er ansvist sørger konsulent for at regningene blir betalt. 437 
Konsulent er ansvarlig for å lage utbetalingsanvisninger. Konsulent skal 438 
foreta budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende 439 
lovgivning og legge frem regnskapsrapporter for AU. Konsulent skal revidere 440 
halvårsbudsjett innen utgangen av juli.  441 

 Konsulent kan gjøre innkjøp til daglig drift. 442 
 443 
2 Regnskapsførsel 444 
 445 
2.1 Regnskapsførsel 446 
 447 
2.1.1 Regnskapsår 448 
Regnskapet følger kalenderåret. 449 
 450 
2.1.2 Valg av revisor 451 
AU velger revisor. 452 
 453 
2.1.3 Fullmakter:  454 
Leder: Har fullmakt til å godkjenne fakturaer/regninger for utbetaling sammen med 455 
konsulent. 456 
 457 
Kons.: Konsulent har etter fullmakt rett til å bestille varer eller tjenester på 458 
Studenttinget NTNUs vegne som angår den  ordinære driften. Dersom denne 459 
tilvisningsretten skal endres eller midlertidig overføres til noen annen i AU, skal dette 460 
gjøres i egne vedtak. Konsulent som har fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne 461 
av  Studenttinget NTNU, kan ikke overføre denne retten uten vedtak i AU. 462 
 463 
Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av leder og konsulent til Studenttinget 464 
NTNU. 465 
 466 
 467 
2.1.4 Tilsetting og lønning av personalhjelp:  468 
Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i AU. 469 
 470 
Vernepliktskontakt ansettes etter vedtak i AU. Datadrifter ansettes i samråd med 471 
Velferdstinget og studentrådene. 472 
 473 
Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt jfr. 474 
Arbeidsmiljøloven. Arbeidsoppgavene skal også defineres gjennom en 475 
stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og arbeidsgiver. 476 
 477 
 478 
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2.1.5 Lønning av tillitsvalgte og ansatte:  479 
Lønn og honorar utbetales pr. 12. i måneden, lønn med 10 dagers forskudd. 480 
 481 
Ansatte: 482 
 483 
Konsulent: Studenttinget NTNU har ansatt konsulent i full stilling.  484 
  Konsulent lønnes i henhold til egen arbeidsavtale gjennom NTNU. 485 
 486 
Tillitsvalgte: 487 
 488 
Leder/fag- og forskningspolitisk nestleder/ organisatorisk nestleder: 489 
  Vervet er en heltidsstilling og lønnen fastsettes av NTNU. Det utbetales 490 
feriepenger. 491 
  Lønn utbetales for 11 måneder.  492 

 493 
AU medlemmer:  494 

Vervet godtgjøres tilsvarende 25 % av lønnstrinn til ledelsen. 495 
Honorar utbetales for de månedene vedkommende sitter aktivt i vervet 496 
og maks 10 måneder. 497 

 498 
2.1.7 Utbetalinger:  499 
Innkjøp og andre disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for 500 
Studenttinget NTNU må være hjemlet i vedtak gjort av Studenttinget NTNU eller AU. 501 
Dette er enten en fullmakt til konsulent, et spesifikt vedtak om å foreta en slik 502 
disposisjon eller som en del av et større hele.  503 
 504 
Konsulent har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med leder. 505 
 506 
 507 
2.1.8 Reisekostnader:  508 
Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. 509 
 510 
Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste 511 
reisemåte. Eventuelt andre reisemåter må godkjennes av leder. 512 
 513 
Dette gjelder for: AU, konsulent og de studenter som sendes på Studenttinget 514 
NTNUs regning. 515 
 516 
Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. 517 
 518 
Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig 519 
bilag forelegges konsulent. 520 
 521 
 522 
2.1.9 Utgifter til mat:  523 
Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for AU/konsulent eller andre som reiser på 524 
Studenttinget NTNU sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80% av Statens satser 525 
uten at det trenger å foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat 526 
med 100% av Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge kvittering. 527 
 528 
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Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet, 529 
men bare der dette allerede ikke er dekket i selve arrangementet 530 
 531 
På arrangementer i Studenttinget NTNUs regi hvor det er felles bespisning på 532 
restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil kr. 350.- pr. person. Det 533 
er AU som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt utgiftene skal dekkes av 534 
Studenttinget NTNU. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av 535 
Studenttinget NTNU.  536 
 537 
Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU 538 
utgifter til mat for AU/konsulent med inntil kr. 100,- pr. gang pr. person. Utgifter 539 
dekkes mot kvittering, og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter 540 
som AU har besluttet å delta på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor 541 
leder har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig. 542 
 543 
2.1.10 Reiser 544 
Som en hovedregel skal reiser i forbindelse med Studenttinget NTNU eller NSU 545 
bookes gjennom konsulent. 546 
 547 
Ved reiser som skal dekkes av Studenttinget NTNU, skal kvitteringer returneres til 548 
Studenttinget NTNU innen to uker etter reisens slutt sammen med utfylt reiseregning. 549 
Dersom dette ikke returneres innen fristen må vedkommende dekke utgiftene sine 550 
selv. 551 
 552 
Som hovedregel gis det det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle 553 
vurdere om det kan gis. 554 
 555 
2.2 Driftsmidler 556 
 557 
NTNU: Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til Styret ved NTNU på lik linje som 558 
fakultetene.  559 
 560 
 Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under 561 
budsjettbehandlingen. «Bevilgningen skal  nyttes til den daglige driften av 562 
Studenttinget NTNU, som lønnsutgifter, kontorutgifter, møteutgifter o.l.». 563 
 564 
2.3 Budsjett 565 
 566 
 567 
2.3.1 Budsjett Studenttinget NTNU 568 
Budsjettet utarbeides av Leder og AU i samarbied med konsulent . Budsjettet legges 569 
frem som orienteringssak for  Studenttinget NTNU når driftsmidlene er mottatt, og 570 
ses i sammenheng med arbeid kommende år. 571 
 572 
Inntektsposter:  573 
 Overføringer fra NTNU 574 
 Tilbakeføring fra NSU 575 
 Andre overføringer 576 
 577 
Utgiftsposter:  578 
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 Personalkostnader 579 
 Andre driftskostnader 580 
 581 
Søknad om driftsmidler som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års 582 
regnskap med justering i forhold til planlagt aktivitet. Det kan også sendes søknad 583 
om ekstraordinære midler. 584 
 585 
 586 
2.4 Regnskap 587 
 588 
2.4.1 Regnskap STi 589 
Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sin konsulent etter anvisninger fra 590 
Studenttinget NTNU. 591 
Regnskapsfører legger frem økonomirapporter for AU etter forespørsel. 592 
 593 
2.5 Økonomirutiner 594 
 595 
2.5.1 Regnskapsrapporter 596 
For at AU skal klare å følge med i hva som skjer på økonomisiden i organisasjonen, 597 
settes det opp regnskapsrapporter hver måned. Konsulent tar disse opp med leder. 598 
 599 
2.5.2 Økonomirutiner Studenttinget NTNU 600 
 601 
Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger:  602 
Konsulent: Bilagene påføres kontonummer og tekst. 603 
  Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler 604 
eller enkeltvedtak. 605 
  Utbetalingsanvisninger signeres av både leder og konsulent. 606 
  607 
Leder: Har ansvaret for å godkjenne alle fakturaer/utbetalingsanvisninger i 608 
regnskapet før utbetaling. 609 
 610 
Nestledere 611 
 Signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av leder. 612 
 613 
2.5.3 Kontoplan 614 
Det er utarbeidet en felles kontoplan for Studenttinget NTNU og studentrådene ved 615 
NTNU. 616 
 617 
 618 
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Bakgrunn for saken 14 
 15 
Det er på tide med en revidering av Studenttingets stillingsinstruks. 16 
 17 
Nye punkter er i rød skrift, strykninger er strøket over. 18 
 19 
Under møter vil Arbeidsutvalget gå igjen endringene vi har gjort punkt for punkt for å 20 
forklare våre tanker bak det.  21 
 22 
Arbeidsutvalgets innstilling 23 

- Studenttinget vedtar Studenttingets stillingsinstruksreglement med de endringer 24 
som blir vedtatt under møtet.  25 
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 45 
Nytt forslag: 46 

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 47 

Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 48 
 49 
Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er 50 
NTNU-studentenes øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer og 51 
ivaretar studentenes interesser ovenfor rektoratet ved NTNU og Norsk 52 
Studentorganisasjon (NSO) og i andre aktuelle fora. 53 
 54 
Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora.  For at Studenttinget 55 
skal være relevant har alle medlemmer et ansvar for å fremme saker, diskutere saker 56 
med medstudenter og være aktive i offentlige debattfora. 57 
 58 
Arbeidsutvalget (AU) består av tre (3) studenter på heltid, og tre (3) studenter på deltid. 59 
Ledelsen består av leder, organisatorisk nestleder og fag- og forskningspolitisk 60 
nestleder. AU har som oppgave å representere STi mellom møtene. AU innstiller i alle 61 
vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres innstilling blir lagt til grunn ved votering 62 
på STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere 63 
vedtak i STi og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett fulltallig 64 
Studentting. Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke stemmerett. 65 
Styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi eller AU. 66 
 67 
Alle medlemmer av AU skal skrive under på en arbeidskontrakt. 68 

Arbeidsutvalget 69 

AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for ledelsen 70 
ved NTNU, administrasjonen, studentene, NSO og media. 71 
Arbeidsutvalget skal, hvis det ikke er gyldig grunn til fritak: 72 

 Delta på alle STi-møter. 73 
 Delta på alle AU-møter. 74 
 Delta på oppstartsseminaret i januar/februar og motivasjonsseminaret i 75 

august/september, 76 
 Delta på overlappshelgen i januar med nytt arbeidsutvalg 77 
 Delta på overlappshelgen i august med de nye styrerepresentantene 78 
 Delta på immatrikuleringen av de nye studentene i august 79 
 Delta under valgukene 80 
 Sammen med styrepresentantene sørge for representasjon på møter i 81 

Studentrådene ved NTNU 82 

Media 83 

Som Studenttingets representant er leder den som skal skape god kontakt med media, 84 
og sørge for at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, kommunen, 85 
fylkeskommunen og på nasjonalt nivå. Leder skal allikevel oppfordre og legge til rette for 86 
at studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå i media med sine kampsaker. 87 
Ledelsen skal ikke, og AU bør unngå å opptre som privatpersoner i media, med mindre 88 



 
annet er avklart med ledelsen. Styrerepresentantene oppfordres til å ha en ryddighet i 89 
media og ikke uttale seg på vegne av STi uten at dette er avklart med leder. 90 

Arbeidsutvalget og styrerepresentantene 91 

Personer valgt til ledelsen i STi skal klargjøre hvilke verv de har og være åpen om dette. 92 
Verv som ikke komprimiterer med rollen de har i STi er å anse som uproblematiske, men 93 
bør gjøres kjent for STi. 94 

Generelt 95 

Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til 96 
Studenttinget er fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra 97 
stillingsinstruksen, men Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av 98 
oppgavefordelingen må dette vedtas av Studenttinget. 99 
 100 
Studenttingets medlemmer 101 

 har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året 102 
 har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi 103 
 har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og forme 104 

debatten 105 
 har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom 106 
 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3)  107 
 skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 108 

Leder 109 

2.1 Representasjon 110 
Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant, både i interne og 111 
eksterne organer. Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget, og skal derfor: 112 
 113 

2.1.1 Generelt 114 

 vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant STis 115 
medlemmer 116 

 til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene ved 117 
NTNU 118 

 til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i studentdemokratiet 119 
 til enhver tid ha oversikt over STis politikk 120 

2.1.2 NTNU 121 

 møte i dekanmøtene 122 
 følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk sammen med nestlederne 123 
 følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne reglement og 124 

forskrifter sammen med nestlederne 125 
sitte i AU-LMU 126 

 være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 127 
 delta på møter med studiesjef og NTNUs ledelse 128 



 
 ha jevnlige møter med leder av DION sammen med nestlederne 129 
 følge opp utdanningspolitisk arbeid ved NTNU sammen med fag- og 130 

forskningspolitisk nestleder 131 
 følge opp organisatorisk politikk ved NTNU sammen med organisatorisk nestleder 132 
 påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir ivaretatt av de respektive AU-133 

medlemmene 134 
 sørge for at styremedlemmene involveres i det politiske og organisatoriske 135 

arbeidet på kontoret 136 
 ha ansvar for at saker fra arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette 137 

utvalget blir fulgt opp 138 

2.1.3 Lokalt 139 

 skal sammen med Organisatorisk nestleder være Studenttingets kontakt opp mot 140 
Velferdstinget og Studentparlamentet HiST 141 

 være Studenttingets kontakt mot det resterende studentdemokratiet i Trondheim 142 
 sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd 143 
 ha ansvar for oppfølging av kommunens arbeid med by- og campusutvikling sitte 144 

som fast medlem i Dialogforum for helhetlig by- og campusutvikling 145 

2.1.4 Nasjonalt 146 

 være leder for medlemslaget i NSO 147 
 knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale organisasjoner 148 
 til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av interesse 149 

nasjonalt 150 
 ha ansvaret for U-nettverk 151 

2.1.5 Økonomi- og personalansvar 152 

 ha ansvaret for at økonomien er i henhold til økonomireglementet 153 
 ha personalansvar for konsulentene, AU-medlemmene og valgte i Studenttinget 154 
 gjennomføre medarbeidersamtaler med AU-medlemmene, styremedlemmene og 155 

konsulentene 156 
 følge opp og legge til rette for utvikling av kompetanse av AU-medlemmene 157 

2.1.6 Planlegging og rapportering 158 

 ha ansvaret for langsiktig planlegging og rapportering 159 
 ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting 160 
 i samråd med konsulent ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 161 
 ha arbeidsgiveransvar for, og daglig oppfølging av, styrerepresentantene i den del 162 

av tiden de arbeider for STi 163 

Organisatorisk nestleder 164 

3.1 Organisasjon 165 
Organisatorisk nestleder har det organisatoriske og administrative ansvaret i 166 
Studenttinget, og skal derfor: 167 



 
3.1.1 Studentdemokratiet 168 

 følge opp og koordinere arbeidet i studentdemokratiet ved NTNU, særlig 169 
studentrådene 170 

 arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant 171 
studentrepresentantene på fakultets- og instituttnivå, for å sikre informasjons- og 172 
kompetanseflyt 173 

 skal sammen med leder være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget og 174 
Studentparlamentet HiST 175 

3.1.2 Studenttinget 176 

 være leder av Studenttingets valgstyre, og organisere Studenttingsvalg og 177 
styrevalg 178 

 koordinere arbeidet internt i arbeidsutvalget 179 
 være den daglige kontakten mellom Studenttinget og arbeidsutvalget 180 
 ha ansvaret for å følge opp NTNUs organisatoriske politikk 181 

3.1.3 NTNU 182 

 representere Studenttinget i utvalg som tar for seg organisatoriske og 183 
administrative endringer ved institusjonen 184 

 sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNUs organisasjon, 185 
gradsforvaltning, reglement og forskrifter 186 

 delta på møter med studiedirektøren 187 

3.1.4 Informasjonsarbeid 188 

 ha ansvar for Studenttingets informasjonsarbeid 189 
 koordinere ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeid 190 
 holde Studenttinget orientert om aktuelle saker i media gjennom sosiale medier 191 
 utarbeide infomateriell 192 
 gjøre innholdsmessige oppdateringer på sosiale medier og hjemmesider 193 
 ha ansvar legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg som 194 

Studenttinget innstiller til 195 

3.1.5 Stedfortreder og ansvar 196 

hvis leder ikke er i stand til å utføre sitt virke over lenger tid, ha ansvaret for at leders 197 
plikter blir fordelt og ivaretatt. Dette skal gjøres i samarbeid med resten av 198 
AU.  Studenttinget skal informeres om hvordan ansvarsfordelingen blir 199 

 være leders stedfortreder 200 
 ved leders eller fag- og forskningspolitisk nestleders fravær være vara i 201 

dekanmøtene 202 
 være leders vara i Trondheim Studentråd og i Dialogforum for helhetlig by- og 203 

campusutvikling 204 
 være leders stedfortreder i velferdssaker og kontakten til Velferdstinget 205 



 
Fag- og forskningspolitisk nestleder 206 

4.1 Utdanningspolitisk 207 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har det fag- og forskningspolitiske ansvaret i 208 
Studenttinget, og skal derfor: 209 

4.1.1 Studentdemokratiet 210 

 arrangere formøter for Utdanningsutvalgets møter 211 
 bidra sterkt til Studenttingets fag- og forskningspolitikk 212 

4.1.2 NTNU 213 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk 214 
 følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ 215 
 følge opp sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og 216 

sørge for at de blir behandlet på rett instans 217 
 delta på dekanmøtene 218 
 delta på møter i Utdanningsutvalget 219 
 følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 220 
 delta på møter med studiesjefen 221 

4.1.3 Nasjonalt 222 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid  og implementering av relevante reformer som 223 
skjer ved andre universiteter og i nasjonale organisasjoner og fora 224 

 følge opp arbeid som gjøres med implementering av relevante reformer i 225 
nasjonale fora 226 

 ha kontakt med andre studentorganer i saker som omhandler fag- og 227 
forskningspolitiske saker 228 

4.1.4 Internasjonalt 229 

 skal i samarbeid med internasjonalt ansvarlig i AU, vite hvilken internasjonal 230 
politikk som påvirker norsk utdanningspolitikk  231 

 følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og internasjonale 232 
utdanningsfora 233 

 delta på relevante internasjonale møter delta på SUNTI og SEFI-møter av 234 
interesse 235 

 delta på Nordteks årlige konferanse 236 
 delta på studentmøter i  Nordic Five Tech-samarbeidet 237 

 238 

AU-medlemmene på deltid 239 

5.1 Generelt 240 
AU-medlemmene har ansvaret for: 241 

 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover 242 
 ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område 243 
 på første STi-møte hvert semester legge frem en plan for semesteret 244 



 
 skal selv skrive minst en (1) sak i semesteret funksjonsperioden 245 
 skal selv komme med minst fem (5) forslag til saker i løpet av funksjonsperioden 246 
 å holde politikken på sitt område oppdatert 247 
 at Studenttinget er representert i nasjonale komiteer og utvalg innenfor AUs 248 

ansvarsområder 249 
 å skrive et utfyllende erfaringsdokument på slutten av sin funksjonstid når året er 250 

omme 251 
 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene 252 
 å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene sitter i 253 

 254 
AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder: 255 

 Internasjonalt ansvarlig 256 
 Læringsmiljøansvarlig 257 
 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 258 

Studenttinget skal informeres om hvem av AU-medlemmene som har ansvar for hvilke 259 
områder. 260 
Det er forventet at AU-medlemmene har en arbeidsbelastning tilsvarende 261 
stillingsprosenten og er tilstede på Studenttingskontoret. jobber minst 10 timer per uke 262 
utenom STi-møter, hvor 8 av disse skal være på Studenttingskontoret. Dette er for å vise 263 
tilstedeværelse og å sikre god kontakt med ledelsen, men også for å lettere få hjelp og 264 
innspill fra andre i studentdemokratiet. AUs medlemmer kan også arbeide med andre 265 
prosjekter og interesseområder, så lenge dette er avklart med ledelsen. 266 
AUs ansvarsområder kan endres hvis Studenttinget finner dette ønskelig, og det skal da 267 
vedtas på et Studenttingsmøte. 268 
5.2 Internasjonalt ansvarlig 269 
Internasjonalt ansvarlig skal fronte Studenttingets internasjonal politikk utad, og skal 270 
derfor: 271 

5.2.1 Lokalt 272 

 delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling 273 
 sitte i styret i ISU-Trondheim 274 
 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper av 275 

interesse 276 
 holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med leder for 277 

internasjonal seksjon 278 
 ha ansvaret for årlig gjennomgang av listen over tiltak i STi-sak 40/12 ”Veien 279 

videre på 1-2-3” 280 

5.2.2 Nasjonalt 281 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger 282 
 ha kontakt med internasjonal komité i NSO 283 
 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår internasjonalt 284 

internasjonalt ansvarlige studenter som er av interesse 285 



 
5.3 Læringsmiljøansvarlig 286 
Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS utad, 287 
og skal derfor: 288 

5.3.1 Lokalt 289 

 følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU 290 
 sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 291 
 sitte i arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 292 
 følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU 293 
 følge opp problemene som kommer frem av undersøkelser som går på 294 

læringsmiljøet 295 
 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og 296 

trivselsundersøkelse i samarbeid med likestillings- og inkluderingsansvarlig 297 

5.3.2 Nasjonalt 298 

 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår 299 
læringsmiljø.  læringsmiljøansvarlige studenter som er av interesse 300 

5.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 301 
Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på likestilling og 302 
inkludering utad, og skal derfor: 303 

5.4.1 Lokalt 304 

 sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité 305 
 sitte som medlem av Tilretteleggingsforum 306 
 følge opp problemer som omhandler likestilling og inkludering som kommer frem 307 

av læringsmiljøundersøkelsene relevante undersøkelser 308 
 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og 309 

trivselsundersøkelse i samarbeid med læringsmiljøansvarlig 310 

5.4.2 Nasjonalt 311 

 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår linkstilling og 312 
inkludering 313 

likestillings- og inkluderingsansvarlige studenter som er av interesse 314 

Styrerepresentantene 315 

Styrerepresentantene jobber 2/3 for Studenttinget. De skal ikke fronte er ikke bundet av 316 
Studenttingets politikk i styret fungerer som konsulenter for den daglige ledelsen. 317 
Studenttinget (STi) stiller lønnsmidler til disposisjon slik at styrerepresentantene har 318 
mulighet til å sitte på heltid. Dette gjør at STi forventer at deler av styrerepresentantenes 319 
tid brukes for STi, så lenge dette ikke kommer i konflikt med vervet som 320 
styrerepresentant. I dette legges at de er med å drifte STi i daglige oppgaver. De skal 321 
derfor gjennom stillingsprosenten i Studenttinget 322 
 323 

 være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU 324 
 være medlemmer av Studenttingets valgstyre 325 



 
 være med å arrangere seminarer, og ha egen bolk for 326 

fakultetstillitsrepresentantene fakultetstillitsvalgte (FTV) 327 
 skrive minst en (1) egen politisk sak for Studenttinget i semesteret 328 
 bistå ledelsen i saksskriving og innhente bakgrunnsinformasjon ved behov 329 
 skrive valgsaker og organisatoriske saker for Studenttinget 330 
 ha ansvar for tavler og skjermer som Studenttinget disponerer 331 
 arrangere kampanjer i samarbeid med organisatorisk nestleder 332 
 bistå administrativt ved behov 333 
 ha god og jevnlig kontakt med fakultetstillitsrepresentantene de 334 

fakultetstillitsvalgte 335 
 møte sammen med en i ledelsen på studentrådsmøtene så langt det er mulig ha 336 

ansvar sammen med en i ledelsen for at Studenttingets ledelse eller 337 
styrerepresentantene er tilstede på studentrådsmøtene så langt dette er mulig 338 

 holde studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i styret 339 
 holde studentdemokratiet oppdatert på hva som skjer i styrene ved andre 340 

universiteter 341 
 arbeide for positiv oppmerksomhet om NTNU som universitet - nasjonalt og 342 

internasjonalt 343 
 delta på AUs møter med tale og forslagsrett 344 
 skal ikke uttale seg på vegne av Studenttinget, eller om den interne saksgangen i 345 

Studenttinget NTNU, før vedtak fattes 346 
 Avklare arbeidsfordeling mellom arbeidsutvalget til Studenttinget og 347 

styrerepresentantene ved begynnelsen av hvert semester 348 
 Sørge for en tilstrekkelig erfaringsoverføring til etterfølgende styrerepresentanter, 349 

herunder følger det at det skal skrives og klargjøres et grundig 350 
erfaringsoverføringsdokument 351 

  352 



 
Gjeldende instruks: 353 

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 354 
Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 355 

Sist endret 09.10.2014 356 
Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og 357 
er NTNU-studentenes øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer 358 

og ivaretar studentenes interesser ovenfor rektoratet ved NTNU og Norsk 359 
Studentorganisasjon (NSO). 360 

Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. For at 361 
Studenttinget skal være relevant har alle medlemmer et ansvar for å fremme saker, 362 
diskutere saker med medstudenter og være aktive i offentlige debattfora.  363 
Arbeidsutvalget (AU) består av tre (3) studenter på heltid, og tre (3) studenter på 364 
deltid. Ledelsen består av leder, organisatorisk nestleder og fag- og forskningspolitisk 365 
nestleder. AU har som oppgave å representere STi mellom møtene. AU innstiller i 366 
alle vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres innstilling blir lagt til grunn ved 367 
votering på STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom 368 
tidligere vedtak i STi og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett 369 
fulltallig Studentting. Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke 370 
stemmerett. Styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi eller AU.  371 
Alle medlemmer av AU skal skrive under på en arbeidskontrakt. 372 

Arbeidsutvalget 373 
AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for 374 
ledelsen ved NTNU, administrasjonen, studentene, NSO og media.  375 
Arbeidsutvalget skal, hvis det ikke er gyldig grunn til fritak: 376 

 Delta på alle STi-møter. 377 

 Delta på alle AU-møter. 378 

 Delta på oppstartsseminaret i januar/februar og motivasjonsseminaret i 379 

august/september,  380 

 Delta på overlappshelgen i januar med nytt arbeidsutvalg 381 

 Delta på immatrikuleringen av de nye studentene i august 382 

 Delta under valgukene 383 

Media 384 
Som Studenttingets representant er leder den som skal skape god kontakt med 385 
media, og sørge for at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, 386 
kommunen og på nasjonalt nivå. Leder skal allikevel oppfordre og legge til rette for at 387 
Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå i media med sine kampsaker. 388 
Ledelsen skal ikke, og AU bør unngå å opptre som privatpersoner i media, med 389 
mindre annet er avklart med ledelsen. Styrerepresentantene oppfordres til å ha en 390 
ryddighet i media og ikke uttale seg på vegne av STi uten at dette er avklart med 391 
leder. 392 
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Ledelsen og styrerepresentantene 393 

Personer valgt til ledelsen i STi skal klargjøre hvilke verv de har og være åpen om 394 
dette. Verv som ikke komprimiterer med rollen de har i STi er å anse som 395 
uproblematiske, men bør gjøres kjent for STi 396 

Generelt 397 
Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til 398 
Studenttinget er fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra 399 
stillingsinstruksen, men Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av 400 
oppgavefordelingen må dette vedtas av Studenttinget. AU velger personlig vara 401 
internt i AU på verv de innehar i kraft av sin stilling. 402 

1. Studenttingets medlemmer 403 

 har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året 404 

 har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi 405 

 har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og 406 

forme debatten 407 

 har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom 408 

 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer 409 

 skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 410 

2. Leder 411 

2.1 Representasjon 412 
Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant, både i interne 413 
og eksterne organer. Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget, og 414 
skal derfor: 415 

2.1.1 Generelt 416 

 vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant 417 

STis medlemmer 418 

 til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene 419 

ved NTNU 420 

 til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i 421 

studentdemokratiet 422 

 til enhver tid ha oversikt over STis politikk 423 

2.1.2 NTNU 424 

 møte i dekanmøtene 425 

 følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk sammen med nestlederne 426 

 følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne reglement og 427 

forskrifter sammen med nestlederne 428 

 være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 429 

 delta på møter med studiedirektøren 430 
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 ha jevnlige møter med leder av DION sammen med nestlederne 431 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid ved NTNU sammen med fag- og 432 

forskningspolitisk nestleder 433 

 følge opp organisatorisk politikk ved NTNU sammen med organisatorisk 434 

nestleder 435 

 påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir ivaretatt av de respektive 436 

AU-medlemmene 437 

2.1.3 Lokalt 438 

 være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget 439 

 være Studenttingets kontakt mot det resterende studentdemokratiet i 440 

Trondheim 441 

 sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd 442 

 sitte som fast medlem i Dialogforum for helhetlig by- og campusutvikling 443 

2.1.4 Nasjonalt 444 

 være leder for medlemslaget i NSO 445 

 knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale 446 

organisasjoner 447 

 til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av 448 

interesse nasjonalt 449 

2.1.5 Økonomi- og personalansvar 450 

 ha ansvaret for at økonomien er i henhold til økonomireglementet 451 

 ha personalansvar for konsulentene, AU-medlemmene og valgte i 452 

Studenttinget 453 

 gjennomføre medarbeidersamtaler med AU-medlemmene 454 

 følge opp og legge til rette for utvikling av kompetanse av AU-medlemmene 455 

2.1.6 Planlegging og rapportering 456 

 ha ansvaret for langsiktig planlegging og rapportering 457 

 ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting 458 

 ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 459 

 ha arbeidsgiveransvar for, og daglig oppfølging av, styrerepresentantenen i 460 

den del av tiden de arbeider for STi 461 

3. Organisatorisk nestleder 462 

3.1 Organisasjon 463 
Organisatorisk nestleder har det organisatoriske og administrative ansvaret i 464 
Studenttinget, og skal derfor: 465 
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3.1.1 Studentdemokratiet 466 

 følge opp og koordinere arbeidet i studentdemokratiet ved NTNU, særlig 467 

studentrådene 468 

 arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant 469 

studentrepresentantene på fakultets- og instituttnivå, for å sikre informasjons- 470 

og kompetanseflyt 471 

3.1.2 Studenttinget 472 

 være leder av Studenttingets valgstyre, og organisere Studenttingsvalg og 473 

styrevalg 474 

 koordinere arbeidet internt i arbeidsutvalget 475 

 være den daglige kontakten mellom Studenttinget og arbeidsutvalget 476 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs organisatoriske politikk 477 

3.1.3 NTNU 478 

 representere Studenttinget i utvalg som tar for seg organisatoriske og 479 

administrative endringer ved institusjonen 480 

 sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNUs organisasjon, 481 

gradsforvaltning, reglement og forskrifter 482 

 delta på møter med studiedirektøren  483 

3.1.4 Informasjonsarbeid 484 

 bidra i Studenttingets informasjonsarbeid 485 

 koordinere ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeid 486 

 holde Studenttinget orientert om aktuelle saker i media gjennom sosiale 487 

medier 488 

 utarbeide infomateriell  489 

 gjøre innholdsmessige oppdateringer på sosiale medier og hjemmesider 490 

 legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg som Studenttinget 491 

innstiller til 492 

3.1.5 Stedfortreder og ansvar 493 

 hvis leder ikke er i stand til å utføre sitt virke over lenger tid, ha ansvaret for at 494 

leders plikter blir fordelt og ivaretatt. Dette skal gjøres i samarbeid med resten 495 

av AU.  Studenttinget skal informeres om hvordan ansvarsfordelingen blir 496 

 være leders stedfortreder 497 

 ved leders eller fag- og forskningspolitisk nestleders fravær være vara i 498 

dekanmøtene 499 

 være leders vara i Trondheim Studentråd og i Dialogforum for helhetlig by- og 500 

campusutvikling 501 

 være leders stedfortreder i velferdssaker og kontakten til Velferdstinget 502 
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4. Fag- og forskningspolitisk nestleder 503 

Utdanningspolitisk 504 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har det fagpolitiske ansvaret i Studenttinget, 505 

og skal derfor: 506 

4.1 Studentdemokratiet 507 

 arrangere formøter for Utdanningsutvalgets møter 508 

 bidra sterkt til Studenttingets fag- og forskningspolitikk  509 

4.1.2 NTNU 510 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk 511 

 følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ 512 

 følge opp sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og 513 

sørge for at de blir behandlet på rett instans 514 

 delta på dekanmøtene 515 

 delta på møter i Utdanningsutvalget 516 

 følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 517 

4.1.3 Nasjonalt 518 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer ved andre universiteter og i 519 

nasjonale organisasjoner 520 

 følge opp arbeid som gjøres med implementering av relevante reformer i 521 

nasjonale fora 522 

4.1.4 Internasjonalt 523 

 skal i samarbeid med internasjonalt ansvarlig i AU, vite hvilken politikk som 524 

påvirker norsk utdanningspolitikk 525 

 følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og 526 

internasjonale utdanningsfora 527 

 delta på SUNTU og SEFI-møter av interesse 528 

 delta på Nordteks årlige konferanse 529 

5. AU-medlemmene på deltid 530 

5.1 Generelt 531 
AU-medlemmene har ansvaret for: 532 

 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover 533 

o ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område 534 

o på første STi-møte hvert semester legge frem en plan for 535 

semesteret 536 

o skal selv skrive minst en (1) sak i semesteret 537 

o skal selv komme med minst fem (5) forslag til saker i løpet av 538 

funksjonsperioden 539 



 

  

 

6
o å holde politikken på sitt område oppdatert 540 

 at Studenttinget er representert i nasjonale komiteer og utvalg innenfor 541 

AUs ansvarsområder 542 

 å skrive erfaringsdokument når året er omme 543 

 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene 544 

 å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene 545 

sitter i 546 

AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder: 547 
 Internasjonalt ansvarlig 548 

 Læringsmiljøansvarlig 549 

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 550 

Studenttinget skal informeres om hvem av AU-medlemmene som har ansvar for 551 
hvilke områder. 552 
Det er forventet at AU-medlemmene jobber minst 10 timer per uke utenom STi-553 
møter, hvor 8 av disse skal være på Studenttingskontoret. Dette er for å vise 554 
tilstedeværelse og å sikre god kontakt med ledelsen, men også for å lettere få 555 
hjelp og innspill fra andre i studentdemokratiet. AUs medlemmer kan også 556 
arbeide med andre prosjekter og interesseområder, så lenge dette er avklart med 557 
ledelsen. 558 
AUs ansvarsområder kan endres hvis Studenttinget finner dette ønskelig, og det 559 
skal da vedtas på et Studenttingsmøte. 560 

5.2 Internasjonalt ansvarlig 561 
Internasjonalt ansvarlig skal fronte Studenttingets internasjonal politikk utad, og 562 

skal derfor: 563 

5.2.1 Lokalt 564 

 delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling 565 

 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale 566 

studentgrupper av interesse 567 

 holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med leder 568 

for internasjonal seksjon 569 

 ha ansvaret for årlig gjennomgang av listen over tiltak i STi-sak 40/12 570 

”Veien videre på 1-2-3” 571 

5.2.2 Nasjonalt 572 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger 573 

 ha kontakt med internasjonal komité i NSO 574 

 ha kontakt med andre internasjonalt ansvarlige studenter som er av 575 

interesse 576 

5.3 Læringsmiljøansvarlig 577 
Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS 578 
utad, og skal derfor: 579 
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5.3.1 Lokalt 580 

 følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU 581 

 sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 582 

 sitte i arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 583 

 følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU 584 

 følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 585 

 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og 586 

trivselsundersøkelse 587 

5.3.2 Nasjonalt 588 

 ha kontakt med andre læringsmiljøansvarlige studenter som er av 589 

interesse 590 

5.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 591 
Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på 592 
likestilling og inkludering utad, og skal derfor: 593 

5.4.1 Lokalt 594 

 sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité 595 

 sitte som studentrepresentant i Tilretteleggingsforum  596 

 følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 597 

 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og 598 

trivselsundersøkelse 599 

5.4.2 Nasjonalt 600 

 ha kontakt med andre likestillings- og inkluderingsansvarlige studenter som 601 

er av interesse 602 

6. Styrerepresentantene 603 

Styrerepresentantene jobber 2/3 for Studenttinget. De skal ikke fronte 604 
Studenttingets politikk i styret, men fungere som konsulenter for den daglige 605 
ledelsen. I dette legges at de er med å drifte STi i daglige oppgaver. De skal 606 
derfor gjennom stillingsprosenten i Studenttinget: 607 

 være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU 608 

 være medlemmer av Studenttingets valgstyre 609 

 være med å arrangere seminarer, og ha egen bolk for 610 

fakultetstillitsrepresentantene 611 

 skrive minst en (1) egen politisk sak for Studenttinget i semesteret 612 

 bistå ledelsen i saksskriving og innhente bakgrunnsinformasjon ved behov 613 

 skrive valgsaker og organisatoriske saker for Studenttinget 614 

 ha ansvar for tavler og skjermer som Studenttinget disponerer 615 

 arrangere kampanjer i samarbeid med organisatorisk nestleder 616 

 bistå administrativt ved behov 617 
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 ha god og jevnlig kontakt med fakultetstillitsrepresentantene 618 

 møte sammen med en i ledelsen på studentrådsmøtene så langt det er 619 

mulig 620 

 holde studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i styret 621 

 holde studentdemokratiet oppdatert på hva som skjer i styrene ved andre 622 

universiteter 623 

 arbeide for positiv oppmerksomhet om NTNU som universitet - nasjonalt 624 

og internasjonalt  625 

 delta på AUs møter med tale og forslagsrett 626 

 skal ikke uttale seg på vegne av Studettinget, eller om den interne 627 

saksgangen i Studenttinget NTNU, før vedtak fattes 628 



 

 
13.11.2014  

 

 
  
Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Ellen Helstad 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 50/14 Veien videre til utlandet på 1-2-3 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
AU - Arbeidsutvalget 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1: Sti-sak 40-12 Veien videre til utlandet med NTNU på 1-2-3 
Vedlegg 2: Internasjonal handlingsplan 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
I 2012 ble Sti-sak 40/12 «Veien videre til utlandet med NTNU på 1-2-3» vedtatt  2 
(se vedlegg 1). I dette vedtaket ble det bestemt at Studenttinget hvert andre år skal 3 
gå gjennom samarbeidet med Internasjonal Seksjon, for å se på hvilke punkter som 4 
fungerer og hvilke som fortsatt mangler oppfølging.  5 
 6 
Saksbehandler har valgt å gjøre denne listen mer fokusert. For å avdekke hvilke 7 
områder som fremdeles oppleves som problematiske har saksbehandler skissert ut 8 
de ulike ansvarsområdene, og hvilke krav som stilles til de forskjellige aktørene 9 
Hva forventer studenten av Internasjonal Seksjon og instituttene, og hva har 10 
studenten selv ansvar for?  11 
Som student kan det være vanskelig å ha oversikt over hvilke universiteter NTNU har 12 
avtaler med og ved hvilke universiteter det finnes fagmiljøer av høy kvalitet. Det kan 13 
også være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for råd og veiledning.  14 
 15 
I NTNUs nylig vedtatte internasjonale handlingsplan 2014-2017(se vedlegg 2) setter 16 
de seg som et mål at minst 40 % av NTNUs studenter skal ut på utveksling. Dersom 17 
dette skal være realistisk må man gjøre det enkelt og trygt for studenten å 18 
gjennomføre et utenlandsopphold 19 
 20 
 21 
 22 
Saksbehandlers vurdering 23 
Saksbehandler mener det en mest oversiktlig at det er klare ansvarsområder når det 24 
kommer til prosessen rundt gjennomføringen av et utvekslingsopphold. Det er viktig 25 
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for studenten å vite hva man selv er ansvarlig for, og hva man kan forvente av 26 
instituttet og Internasjonal seksjon.  27 
 28 
Studenten  29 
Som student må man regne med å selv legge noe egeninnsats for å få et 30 
utenlandsopphold gjennomført og godkjent. Man må spesielt tenke på hvilke land 31 
som er ønskelig å besøke, og hva studenten ønsker å få ut av oppholdet.  32 
 33 
Instituttet  34 
For at studenten skal få god veiledning under hele prosessen er det viktig at hvert 35 
institutt har god kunnskap om hvilke universiteter NTNU har avtaler med, og hvilke 36 
universiteter som tilbyr god faglig kvalitet innenfor sitt fagfelt. Det bør forventes at 37 
hvert institutt har en veileder som bistår studenten under utvekslingsprosessen. 38 
Saksbehandler mener det er mest naturlig at denne personen i hovedsak er 39 
studieprogramleder.  40 
 41 
Et stort usikkerhetsmoment er at studenter drar på et utvekslingsopphold i god tro om 42 
at emnene de har valgt blir godkjent på NTNU. På grunn av manglende kunnskap 43 
hos veiledere på instituttene, eller endringer i vertsinstitusjonens fagportefølje kan 44 
studentene ende opp med å ikke få emnene godkjent når de kommer hjem. Dette 45 
kan føre til at studenten senere får en økt studiebelastning, enten i form av at de må 46 
ta ekstra fag eller et ekstra semester for å fullføre. Det kan også føre til økonomiske 47 
problemer, da studenten kan miste stipend. 48 
 49 
Endringer i vertsinstitusjonenes fagportefølje kan sannsynligvis utgjøre et mindre 50 
problem om NTNU har konkrete samarbeidsavtaler for alle studieprogram.  51 
 52 
Internasjonal seksjon 53 
Internasjonal seksjon har god kompetanse på alle verdensdeler, og kjenner til de 54 
fleste utvekslingsprogrammene ved NTNU. De har også mye kunnskap om mye av 55 
det uformelle ved utvekslingssteder, samt praktisk informasjon om reise, opphold og 56 
kultur. Saksbehandler mener at Internasjonal seksjon sin viktigste rolle er å bistå 57 
studentene med informasjon om finansiering, bomuligheter, visumordninger og 58 
skolepenger.  59 
Saksbehandler mener i tillegg at Internasjonal seksjon bør ha ansvaret for å lære opp 60 
studieprogramledere/ studieveiledere, slik at de innehar den kompetansen som 61 
forventes. 62 
 63 
Arbeidsutvalgets innstilling 64 
Studenttinget 65 

 STi-ledelsen skal årlig ha en gjennomgang av tiltakene som blir vedtatt i 66 
samarbeid med Internasjonal seksjon og AU.  67 

 Hvert andre år skal STi vurdere tiltakene som blir vedtatt og hvorvidt de 68 
fungerer.  69 

 70 
Studenten skal  71 

 I samarbeid med instituttet finne emner ved de(t) aktuelle universitet som kan 72 
erstatte obligatoriske emner på NTNU og få de godkjent. 73 
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 Melde inn eventuelle endringer underveis i utenlandsoppholdet til veileder ved 74 

instituttet.  75 

 76 
Hvert institutt 77 

 Er ansvarlig for å ha en veileder med god faglig kompetanse som er ansvarlig 78 
for å bistå studenten før utveksling.  79 

 Skal ha et tilstrekkelig antall samarbeidsavtaler som gir en faglig garanti for at 80 
emnene blir godkjent.  81 

 Ha en oversikt over anbefalte universiteter tilpasset instituttets fagfelt og 82 
størrelse.  83 

 84 
Veilederen på hvert institutt 85 

 Skal i samarbeid med fagansvarlige/professorer godkjenne fagplanen før 86 
studenten drar på utveksling, og skal ha kunnskap om hvilke emner som 87 
tidligere har blitt godkjent.  88 

 Skal bistå studenten når det kommer til faglige spørsmål knyttet til 89 
utvekslingsprosessen. 90 

Internasjonal seksjon  91 

 Skal bistå studenter med praktisk informasjon og formaliteter som å skrive ut 92 
attester, søke stipend, finne bosted og lignende. 93 

 Har ansvar for å gi studieprogramledere/veiledere tilstrekkelig opplæring, slik 94 
at disse sitter på den kompetansen som kreves av de.  95 

 Har ansvar for at avtaledatabasen er oppdatert. 96 

 Skal jobbe aktivt for å utforme en mer helhetlig løsning for NTNUs studenter 97 
hvor man enkelt kan finne universiteter hvor det er god overlapp mellom 98 
fagene studenten skal ta og hva universitetene tilbyr. 99 

 100 
 101 
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NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden har det globale kunnskapsfellesskapet
og universitetets deltakelse i den globale kunnskapsutviklingen som utgangspunkt.
Internasjonal handlingsplan er et redskap for at NTNU skal nå de mål som er nedfelt i
strategien gjennom å legge til rette for aktiv deltakelse i den globale kunnskapsutviklingen. 

Ambisjonen er at internasjonalisering integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs 
fagmiljøer; i alle studieprogrammer, i all forskningsaktivitet og i innovasjons- og 
nyskapingsinitiativ. Kunnskap fra NTNUs virksomhet skal gjøres åpent tilgjengelig.
Formidling og kommunikasjon skal styrke NTNUs internasjonale synlighet og omdømme.

Målet er å styrke kvalitet og relevans i NTNUs virksomhet og øke den internasjonale
anerkjennelsen. Internasjonal handlingsplan er et virkemiddel. Den angir tydelige 
institusjonelle prioriteringer for det internasjonale samarbeidet og rommer tiltak som
skal støtte opp om enkeltforskernes og faggruppenes internasjonalisering. 

I handlingsplanen for perioden 2014–2017 er det lagt vekt på enkelte prioriterte 
områder som skal ha særlig oppmerksomhet. Planen er ikke ment å skulle begrense
den bredt anlagte internasjonale virksomheten som foregår ved NTNU, men under-
støtte det omfattende og løpende internasjonale arbeidet i fagmiljøene.

Det er tatt utgangspunkt i tre kriterier som grunnlag for de prioriteringer som er 
gjort for den internasjonale handlingsplanen: (1) Føringer som gis gjennom NTNUs
strategi, (2) områder av særlig politisk betydning og med stor politisk oppmerksomhet
og (3) områder der NTNU ikke presterer godt nok. Mål og tiltak er således formulert
på områder av særlig betydning for realisering av strategien, på områder der det er
nødvendig å ha institusjonell oppmerksomhet og på områder der det er behov for å
styrke det internasjonale engasjementet. Tre hovedområder er prioritert: 

I Deltakelse i det globale kunnskapssamfunnet
II Internasjonal mobilitet 
III Internasjonalisering av utdanningen

Internasjonal handlingsplan
2014–2017 



Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å få tilgang til de siste forsknings-
resultatene og gir mulighet for å delta i utviklingen av ny forskning, få kunnskap om nye
undervisningsformer og delta i utviklingen av nye utdanningsprogrammer og -metoder.  
De europeiske programmene åpner for samarbeid med ledende fagmiljøer i Europa og i 
verden for øvrig. Samarbeid med fremragende internasjonale fagmiljøer gir kvalitet og 
relevans i NTNUs virksomhet, og samarbeid med institusjoner i utviklingsland bidrar til 
å oppfylle NTNUs globale samfunnsansvar.   

Overordnet mål: 
Samarbeid innenfor det europeiske utdannings-, forsknings- og innovasjonsområdet
er en hovedprioritet for NTNUs internasjonale samarbeid. NTNU skal i planperioden
øke deltakelsen i det europeiske utdannings-, forsknings- og innovasjonsområdet for å
styrke NTNUs bidrag i den globale kunnskapsproduksjonen. Samarbeid med frem-
ragende fagmiljøer verden over skal ha høy prioritet for å styrke kvaliteten i forskning 
og utdanning. Strategisk forankrede forsknings- og utdanningsaktiviteter mot utviklings-
land skal bidra til å oppfylle NTNUs samfunnsoppdrag.     

I. Deltakelse i det globale 
kunnskapssamfunnet 
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Mål: Horisont 2020
NTNUs deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020
skal ha et omfang som tilsvarer en inntekt fra programmet på minst 1 milliard norske
kroner samlet for programperioden. 

Tiltak: 
• NTNUs systematiske arbeid med å mobilisere for deltakelse i Horisont 2020
skal prioriteres. 

• NTNUs eksisterende insentiv- og støtteordninger for Horisont 2020 skal videreføres. 

• NTNU skal utrede etableringen av et kontor i Brussel til støtte for NTNUs 
faggrupper som søker europeiske finansieringskilder. 

• NTNU skal bruke sitt samarbeid med strategiske partnere for å øke deltakelsen 
i Horisont 2020. 

Mål: European Research Council (ERC) Grants 
NTNU skal minst doble sin portefølje av ERC Grants i Horisont 2020 i forhold til 
EUs 7. rammeprogram. 

Tiltak: 
• NTNU skal bidra til langsiktig karriereutvikling og faglig merittering for unge 
forskertalenter gjennom NTNUs Stjerneprogram slik at disse kan konkurrere 
om ERC Grants. 

• NTNU skal rekruttere unge forskertalenter som kan konkurrere om ERC Grants
gjennom NTNU Onsager Fellowship.

Mål: European Institute of Innovation and Technology (EIT), Knowledge and 
Innovation Communities (KIC)

NTNU skal søke deltakelse i etablerte og nye EIT KICs med mål om deltakelse i 
minst 3 KICs.

Tiltak: 
• NTNU skal identifisere aktuelle kompetansemiljø og arbeide for deltakelse i 
eksisterende og aktuelle nye KICs. 

Deltakelse i det europeiske utdannings-, 
forsknings- og innovasjonsområdet 

NTNU deltar i 126 prosjekter 
i EUs 7. rammeprogram for
forskning med en samlet 
inntekt på drøyt 520 millioner
kroner. 

NTNU er tildelt 8 ERC Grants 
i EUs 7. rammeprogram. 
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Mål: Joint Programming Initiatives (JPI) 
NTNU skal utnytte de muligheter som ligger i de 10 etablerte Joint Programming 
Initiatives som Norge deltar i. Målet er deltakelse i minst 20 søknader pr. år til JPIene.

Tiltak: 
• NTNU skal kartlegge og prioritere JPIene. For prioriterte JPIer vurderes NTNU-
lokale skyggegrupper etablert som knyttes opp mot tematiske satsingsområder.   

Mål: Erasmus+ 
NTNU skal aktivt utnytte virkemiddelapparatet i Erasmus+ til støtte for europeisk 
utdanningssamarbeid og delta i minst 10 europeiske Joint Master Programmes og
minst 5 strategiske partnerskap, samt aktivt utnytte programelementer som støtter
samarbeid med land utenfor Europa. 

Tiltak: 
• NTNUs arbeid med å mobilisere for deltakelse i Erasmus+ skal prioriteres.

• NTNUs eksisterende støtteordninger for deltakelse i Erasmus+ videreutvikles og 
insentiver etableres.

NTNU deltok i 8 Erasmus 
Mundus fellesgrader i EUs 
Lifelong Learning Program i
perioden 2007–2013. 
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Mål: 
NTNU skal etablere langsiktig og robust samarbeid med utvalgte fremragende inter-
nasjonale fagmiljøer og ha særlig oppmerksomhet på økt sampublisering og styrket
kvalitet i studieprogrammene. 

Tiltak: 
• Alle enheter ved NTNU skal identifisere sine viktigste internasjonale partnere.
Konkrete planer for samarbeid med de valgte partnerne skal utvikles. Gode 
modeller for samarbeid skal etableres og deles. 

• Fagmiljøenes publiseringsstrategi skal videreutvikles med vekt på sampublisering 
med fremragende forskningsmiljøer. 

• Det skal legges vekt på utdanningssamarbeid som fanger opp viktige inter-
nasjonale utviklingstrekk.

Samarbeid med utviklingsland 

Mål: 
NTNU skal styrke sitt samarbeid med institusjoner i utviklingsland innen utdanning,
forskning og innovasjon som gir kompetansebygging og gjensidig faglig utbytte. 
Det skal legges vekt på institusjonelt forankret samarbeid med utvalgte institusjoner 
i utviklingsland. 

Tiltak: 
• NTNUs fakulteter skal identifisere sine viktigste institusjonelle samarbeidspartnere
i utviklingsland. Strategiske institusjonelle partnerskap som fortrinnsvis er 
fakultetsovergripende skal utvikles.

• NTNU skal ha løpende dialog med UD og Norad om nasjonale prioriteringer for 
samarbeid med utviklingsland, utnytte tilgjengelige nasjonale og internasjonale 
finansieringskilder og samarbeide med næringslivet til støtte for samarbeid med 
utviklingsland. 

Samarbeid med fremragende internasjonale fagmiljøer 
I 2013 var 40 % av NTNUs 
publikasjoner internasjonale
sampublikasjoner, en økning
på 13 % fra 2012. 

NTNU-teknologi i bruk ved
Jhimruk-kraftverket i Nepal. 
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En styrket internasjonalisering av utdanning, forskning og innovasjon ved NTNU kan ikke 
realiseres uten at NTNUs vitenskapelig ansatte og studenter har erfaring fra fremragende
akademiske fagmiljøer utenfor Norge. Utveksling av studenter og ansatte samt internasjonal 
rekruttering av fremragende fagpersoner er viktige virkemidler i planperioden for å styrke
NTNUs utdannings- og forskningsaktivitet og NTNUs internasjonale omdømme.   

Overordnet mål: 
Internasjonal mobilitet for studenter og vitenskapelig ansatte er en hovedprioritet i
NTNUs internasjonale samarbeid. Mobilitet for studenter og vitenskapelig ansatte 
skal ses i sammenheng gjennom kopling av internasjonalt forsknings- og utdannings-
samarbeid. 

Det skal være rimelig samsvar mellom antallet studenter som kommer inn til NTNU på
utveksling og antallet NTNU sender ut på utveksling. Studentutveksling skal fortrinnsvis
foregå som del av avtaler. 

Den internasjonale erfaringen fra sterke utenlandske fagmiljøer skal styrkes betydelig
hos NTNUs fast vitenskapelig ansatte, ph.d.-kandidater og postdoktorer. Internasjonal
rekruttering av fremragende unge forskere og fremragende etablerte forskere til NTNU
skal ha særlig oppmerksomhet.

II. Internasjonal mobilitet  
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Mål: Internasjonal mobilitet for NTNUs gradsstudenter
Minst 40 % av NTNUs gradsstudenter skal ha et opphold ved et lærested i utlandet av
ett eller to semesters varighet innen 2017.

Tiltak:
• NTNUs studieprogrammer skal identifisere ett semester eller ett år i studieløpet 
der det er tilrettelagt for internasjonal studentutveksling. 

• NTNUs studieprogrammer skal sette mål for økt utgående studentmobilitet.

• Studieprogrammene skal legge til rette for at studentutveksling kan foregå som 
del av samarbeidsavtaler og identifisere et utvalg samarbeidsinstitusjoner som 
det inngås avtaler om utveksling med.

Mål: Internasjonal studentmobilitet til NTNU 
Innkommende studenter på utveksling skal ha relevant kompetanse i forhold til de
emner de skal ta ved NTNU og integreres i et studieprogram. 

Tiltak:
• NTNU skal utvikle felles rutiner for kvalitetssikring av innkommende 
utvekslingsstudenter. 

• NTNU skal tilrettelegge faglig og sosialt for de utenlandske studentene. 

Utgående og innkommende forskermobilitet

Mål: Internasjonal mobilitet for NTNUs vitenskapelig ansatte 
• Det skal legges til rette for at NTNUs fast vitenskapelig ansatte skal ha anledning 
til faglige utenlandsopphold. Nytilsatte som ikke har utenlandsk grad eller arbeids-
erfaring, skal som hovedregel gjennomføre et opphold i løpet av 3 år. 

• Minst 30 % av NTNUs postdoktorer som ikke har internasjonal erfaring, skal ha et 
forskningsopphold i et godt utenlandsk fagmiljø i løpet av postdoktorperioden.

• Minst 40 % av NTNUs ph.d.-kandidater skal ha forskningsopphold i et godt 
utenlandsk fagmiljø i løpet av ph.d.-perioden. 

Utgående og innkommende studentmobilitet

I årene 2010–2013 var ca. 
30 % av NTNUs grads-
studenter på utvekslings-
opphold i utlandet. 

I 2012 hadde ca. 25 % av
NTNUs ph.d-kandidater hatt et
forskningsopphold i utlandet. 

Det er til enhver tid 
ca. 2100 utenlandske 
studenter ved NTNU. 
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Tiltak: 
• Det etableres en felles utreisepolitikk for NTNU som del av forskningstermin-
ordningen for fast vitenskapelig ansatte. 

• Ved tilsetting i fast vitenskapelig stilling ved NTNU skal det legges vekt på at den 
som tilsettes har god internasjonal erfaring. En plan for internasjonalisering skal 
foreligge for vitenskapelig ansatte. 

• En plan for internasjonal mobilitet for ph.d.-kandidatene settes opp ved opptak til 
doktorgradsprogrammet og for postdoktorer ved tiltredelse i stillingen. 

• Nasjonale og internasjonale finansieringskilder skal aktivt benyttes til støtte for 
internasjonal forskermobilitet.

Mål: Internasjonal forskermobilitet til NTNU 
NTNU skal ha en aktiv politikk for rekruttering av gode utenlandske vitenskapelig 
ansatte i faste stillinger, rekrutteringsstillinger, bistillinger og på gjesteforsker-
opphold.  

Tiltak: 
• Alle enheter ved NTNU skal ha planer for internasjonal rekruttering og relevante 
virkemidler for rekruttering av vitenskapelig ansatte, spesielt unge forskertalenter.

• Ordninger for International Chairs, utenlandske gjesteforskere og professor II utredes. 

• NTNU Onsager Fellowship for rekruttering av yngre forskertalenter settes i gang 
som en pilot. 

• NTNUs mottak av og tilrettelegging for utenlandske forskere evalueres.

39 % av de som ble tildelt
doktorgrad ved NTNU i 
perioden 2010–2013 var 
utenlandske statsborgere.
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Internasjonalisering av høyere utdanning er et avgjørende virkemiddel for å styrke kvalitet 
og relevans i utdanningen. Et internasjonalt læringsmiljø bidrar til refleksjon og vekst for 
det enkelte individ og gir studenter og doktorgradskandidater kompetanse som er viktig for
deltakelse i det globale og nasjonale arbeidsmarkedet. Internasjonal deltakelse i studie-
programmene bidrar til styrket kvalitet.    

Overordnet mål: 
Internasjonalisering av NTNUs studietilbud og forskerutdanning skal sikre mangfold og
gi økt kvalitet, internasjonal erfaring og innsikt i globale problemstillinger.

III. Internasjonalisering av utdanningen 
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Mål:  
• NTNUs studieprogrammer skal være tilpasset et internasjonalt arbeidsmarked og 
reflektere globale utfordringer. 

• NTNUs bachelorprogrammer og 2-årige masterprogrammer skal, der det er 
hensiktsmessig, være tilrettelagt for internasjonal rekruttering. 

• NTNUs studieprogrammer skal være tilrettelagt for et internasjonalt læringsmiljø 
som utvikles av mangfoldet blant studenter og undervisere.

• NTNU skal ha økt utdanningssamarbeid med prioriterte utenlandske institusjoner.

Tiltak: 
• NTNUs studieprogrammer skal utvikle læringsmål som reflekterer globale 
utfordringer. 

• Undervisningen på masternivå skal der det er hensiktsmessig være på engelsk.

• Studieprogrammene skal ta i bruk undervisningsmetoder som utnytter mangfoldet 
blant studenter og undervisere i internasjonalisering av læringsmiljøet. NTNU 
skal vurdere opplæringstilbud til undervisere for å håndtere en internasjonal 
undervisningssituasjon. 

• NTNU skal utvikle gode modeller for internasjonalt programsamarbeid slik at 
internasjonale programmer på en rasjonell måte kan samkjøres med det øvrige 
studietilbudet.

Internasjonalisering av forskerutdanningen 

Mål: 
Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal være del av et internasjonalt forskningsmiljø, som
innbefatter aktiv deltagelse i internasjonale konferanser, publisering i anerkjente
internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering og samarbeid med forsknings-
grupper i andre land.   

Tiltak: 
• Ph.d.-programmene skal sikre at det foreligger en plan for internasjonalisering for 
hver enkelt ph.d.-kandidat og utvikle rutiner for å sikre at planene gjennomføres.

Internasjonalisering av bachelor- og masterutdanningen 

NTNU tilbyr 45 internasjonale
masterprogrammer. 



 
  
Møtedato: 11.10.2012 Saksbehandler: Jirka Konietzny og Åsa Hoem 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 40/12  Veien videre til utlandet med NTNU, på 1-2-3 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1: Internasjonal handlingsplan 2011-2014  
Vedlegg 2: Tiltak i situasjonsbasert matrise (KUN EPOST) 
Vedlegg 3: Endelig vedtak STi-sak 39/10 
Vedlegg 4: Matrise over Inn- og utreisende studenter ved NTNU (KUN EPOST) 
 
Forkortelser  
AU - Arbeidsutvalget 
DBH - Database for høgre utdanning 
EiT - Eksperter i Team 
IS - Internasjonal seksjon 
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet 
STi - Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 

Høsten 2010 vedtok Studenttinget STi-sak 39/10 ”Til Utlandet med NTNU på 1-2-3”. 2 

Vedtaket består av en liste avgjørende tiltak som NTNU må legge til rette for at alle 3 

studenter skal ha reell mulighet til å dra på utveksling.  4 

 5 

Saksbehandler har valgt å ta frem denne listen igjen for å se på hvilke tiltak som er 6 

gjort og hvilke områder som fortsatt mangler oppfølgning. Vedtakene er satt inn i en 7 

situasjonsbasert matrise (se vedlegg 2) som viser i hvilken grad vedtakene er innført. 8 

For å avdekke områder ved utveksling som fortsatt oppleves som problematisk, vil 9 

saksbehandler skissere de ulike ansvarsområdene; Hva forventer studenten av 10 

informasjon og veiledning fra henholdsvis Institutt og Internasjonal seksjon, og hva 11 

har studenten selv ansvar for.  12 

 13 

Som student er det vanskelig å få oversikt over: 14 

 Hvilke universiteter NTNU har avtaler med 15 

 Ved hvilke universiteter finnes det fagmiljøer av høy kvalitet som gir studenten 16 

nye utfordringer 17 

 Hvem man skal henvende seg til for råd og veiledning. 18 

 19 
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I dag har internasjonal seksjon hele 339 utvekslingsavtaler. Flere studenter som 20 

ønsker å dra til utlandet opplever ofte det byråkratiske systemet som så tungvint at 21 

de gir opp underveis. Man finner ikke fram i jungelen av utvekslingsavtaler og kjenner 22 

lite til det faglige aspektet ved avtalene. Flere grep er tatt, men det er fortsatt noen 23 

som opplever å ikke få studieplanen godkjent i etterkant.  24 

 25 

Saksbehandlers vurdering 26 

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre og å opprette nye samarbeidsavtaler, 27 

hovedsakelig ved internasjonal seksjon. Saksbehandler stiller spørsmål ved 28 

bakgrunn for utvekslingsavtaler, og savner et mer systematisk arbeid med 29 

kontaktpersoner på instituttnivå som involveres i større grad i utforming av avtaler. 30 

 31 

Klare ansvarsområder: 32 

“Studenttinget NTNU anerkjenner viktigheten av økt satsning på internasjonalisering, 33 

og mener det er avgjørende at NTNU legger til rette for at alle studenter skal ha reell 34 

mulighet til å dra på utveksling“ (se vedlegg 3).  35 

 36 

For å reise til utlandet når man studerer ved NTNU må man gjennom prosedyrer og 37 

formaliteter som omfatter både institutt og internasjonal seksjon. Alle oppgavene 38 

rundt prosessen før, underveis og etter et utvekslingsopphold kan deles inn i 3 39 

ansvarsområder, studenten, instituttet og internasjonal seksjon:  40 

 41 

Studenten 42 

Studenten må selv regne med noe egen innsats for å ta en del av utdanningen i 43 

utlandet. Motivasjonen for et utlandsopphold er ulik, men som utdanningsinstitusjon 44 

skal NTNU bidra med tilstrekkelig informasjon om faglig kvalitet og 45 

utdanningsutbyttet ved et utvalg av samarbeidsuniversiteter. 46 

 47 

Instituttet 48 

Hvert institutt må ha kjennskap til universiteter som tilbyr faglig kvalitet innenfor 49 

fagfeltet sitt og som vil gi studenter et ekstra utbytte av utenlandsoppholdet. Instituttet 50 

skal stå til rådighet for studenter og kunne vise til emnepakker og emner som dekker 51 

tilsvarende studieplan ved NTNU for studieåret som skal tas i utlandet.  52 

 53 

Internasjonal seksjon 54 

IS har kompetanse på alle verdensdeler, og kjenner til de fleste 55 

utvekslingsprogrammene samt mye av det uformelle ved utvekslingssteder og 56 

praktisk informasjon om reise, opphold og kultur. De bistår med informasjon om 57 

finansiering, bomuligheter, visumordninger og skolepenger. Gjennom 58 

informasjonsmøter som arrangeres hvert semester kan studentene som ønsker et 59 

utenlandsopphold få nyttig informasjon og stille oppklarende spørsmål. Det holdes to 60 

typer informasjonsmøter, et generelt om utveksling, og informasjonsmøter som 61 

omhandler de ulike landene man kan dra på utveksling til. IS sender kun inn en 62 

søknad per student, men ved tidlig avslag kan studenten få anledning til å søke på 63 

ny. 64 

 65 

Avtaler 66 

Internasjonal seksjon jobber stadig for nye utvekslingsavtaler. Konsulentene har 67 

ansvar for hver sin verdensdel, og er ansvarlige for å oppdatere avtalene når de 68 

nærmer seg utgangsdato. Studenttinget støtter dette, men savner et mer systematisk 69 
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utforming på instituttnivå. Det er vanskelig å få oversikt over hvilke avtaler som 70 

anbefales, hvor det er faglig kvalitet, og hvilke program som gir studentene et fortrinn 71 

ved et studieår i utlandet.  72 

 73 

Det settes krav til faglig kvalitet når avtaler inngås, og anerkjente, godt rangerte1 74 

universitet prioriteres. I internasjonal handlingsplan står det: 75 

 76 

«Bakgrunnen [for opprettelsen av nye utvekslingsavtaler] er et ønske om mer styring 77 

med hvor studentene reiser ut for å sikre et faglig godt tilbud som kan innpasses i 78 

graden ved NTNU. Ønsket er også å se forsknings- og utdanningssamarbeid i 79 

sammenheng og utnytte forskningssamarbeid for studentutveksling.» (s. 20) 80 

 81 

Målet er at alle studieprogram har identifisert samarbeidspartnere for studentmobilitet 82 

og har gjort avtaler om dette, gjerne om gjensidig studentmobilitet, basert på allerede 83 

eksisterende faglige partnerskap. 84 

 85 

Noen institutt har identifisert et mindre knippe læresteder som studentene  86 

anbefales å reise ut til, men langt fra alle har gjort det. Problemet er at dagens 87 

avtaler ikke er forankret på instituttet og i tillegg lite kjent for de fleste veilederne. 88 

 89 

Pakkeløsninger 90 

Definisjonen på en pakkeløsning kan være alt fra en avtale mellom to institusjoner, til 91 

en fagpakke som studenter har fått godkjent ved sitt institutt over lengre tid. Et 92 

usikkerhetsmoment ved å dra på utveksling er om en vil få fagene godkjent i 93 

etterkant. Flere studenter opplever å ikke få fult utbytte av utvekslingsoppholdet. 94 

Dette gir studentene økt studiebelastningen videre, og i verste fall får det 95 

økonomiske konsekvenser ved tapt stipend.  96 

 97 

Det er et omfattende arbeid å sette sammen og vedlikeholde pakkeløsninger. Svært 98 

få universitet kan garantere at fagene vil være reservert for studenter fra NTNU. Og 99 

ettersom avtalene må være tosidige er NTNU avhengig av at studenter fra anerkjente 100 

universitet søker seg til NTNU.  101 

 102 

Viktigheten av utlandsopphold er uvurderlig. Tall fra DBH viser at opp mot 40 % av 103 

studentene ved NTNU tar deler av graden i utlandet. I lys av internasjonal 104 

handlingsplan er det viktig at Studenttinget uttaler seg om hvorvidt denne 105 

utvekslingsprosessen er tilfredsstillende. Fungerer avtalene, får studentene fult 106 

utbytte av utvekslingsoppholdet? Hva er viktigst stor valgfrihet eller kvalitet og 107 

oppfølging? 108 

 109 

Mye godt arbeid gjøres ved IS, men enda opplever mange studenter ved NTNU 110 

mener at de ikke får tilstrekkelig veiledning, hjelp og oppfølging ved utveksling. I lys 111 

av internasjonal handlingsplan bør Studenttinget komme opp med en liste over 112 

ansvarsområder, hva som ikke fungerer og tiltak som bør iverksettes. I denne saken 113 

kommer det frem at ikke alle tiltak som ble vedtatt i STi-sak 39/10 har blitt fulgt opp til 114 

Studenttingets satisfaksjon. Saksbehandler ønsker dessuten å konkretisere tiltak for 115 

å forenkle byråkratiet og klarlegge ansvarsområder.  116 

 117 

118 
                                                           
1 Rankingen er basert på ”Shanghai ranking list” (http://www.shanghairanking.com/index.html) 
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Arbeidsutvalgets innstilling: 119 

 120 

 STi-ledelsen skal ha en årlig gjennomgang av listen over tiltak i samarbeid 121 

med Internasjonal seksjon og AU. 122 

 hvert andre år skal STi se på arbeidet til IS og vurdere om nye tiltak bør 123 

legges til listen. 124 

 STi skal jobbe for å tydeliggjøre de skisserte ansvarområdene ovenfor. 125 

Studenten skal 126 

 sette seg inn i fremgangsmåten for å dra til utlandet ved hjelp av NTNUs 127 

informasjonssider på nett. 128 

 selv finne obligatoriske emner ved NTNU, og sende fagplan til godkjenning, 129 

 etter endt utenlandsopphold skrive en kort rapport med hvilke emner som ble 130 

tatt, kvaliteten (faglig og sosialt), tips og annen nyttig informasjon. Denne 131 

rapporten må leveres før man får utenlandsoppholdet godkjent.  132 

 Melde inn eventuelle endringer underveis i utenlandsoppholdet til veileder ved 133 

instituttet.  134 

Hvert institutt  135 

 skal ha tilstrekkelig antall samarbeidsavtaler og anbefalte universiteter 136 

tilpasset instituttenes størrelse. 137 

 må gi tydelig og tilstrekkelig informasjon om utvekslingsmuligheter på sine 138 

hjemmesider. 139 

 er ansvarlig for å ha en veileder med ansvar for utveksling som kan hjelpe 140 

studenten.  141 

Veileder på institutt 142 

 skal bistå studenten i faglige spørsmål.  143 

 skal godkjenne fagplanen før, under og etter et utenlandsopphold. 144 

Internasjonal seksjon skal 145 

 fortsette arbeidet med fellesveiledninger og presentasjoner av vertskontinent 146 

og land, men markedsføre tilbudet bedre og benytte flere kanaler for å nå 147 

studentene. 148 

 bistå studenter med praktisk informasjon og formaliteter som å skrive ut 149 

attester, søke stipend, planlegging og avtale. 150 

 ha ansvar for alle studentrapporter og vedlikeholde avtaledatabasen.  151 

 gi veiledere på alle institutt tilstrekkelig opplæring.  152 
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Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Andreas Noteng 

_______________________________________________________________________ 

 
AU-sak 51/14 Valg av leder og nestleder for fadderutvalget 

Dragvoll 2015 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
STi-sak 35/11 ”Fremtidens fadderuke på Dragvoll”  
 
Forkortelser 
SVT – Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
HF – Det humanistiske fakultet 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Studenttinget NTNU har ansvaret for å sette ned utvalget som skal arrangere 2 

fadderordningen for studentene ved SVT- og HF-fakultetet. Utvalget har til oppgave å 3 

arrangere, i samarbeid med linjeforeningene og andre berørte parter, en 4 

fadderordning for studenter som tas opp høsten 2015 til studier på Dragvoll. Det 5 

overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på studiehverdagen 6 

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til sosial integrasjon i 7 

studiemiljøet. Utvalget står ellers fritt til å gjennomføre ordningen etter prinsipper 8 

vedtatt av Studenttinget og skal holde Studenttinget ved ledelsen orientert om 9 

arbeidet.  10 

 11 

Utvalget disponerer selv de midler det tildeles, etter prinsipper vedtatt av 12 

Studenttinget.  13 

 14 

Leder- og nestledervervet er kompensert med lønn for 6 ukers arbeid, tilsvarende 15 

225 timer, i løpet av sommeren. Studenttinget velger leder og nestleder, de øvrige 16 

medlemmene konstitueres av leder og nestleder i etterkant. 17 

 18 



 

  

 

2
Studenttinget NTNU har ingen representanter i Fadderutvalget, men vedtar 1 

budsjettet og godkjenner regnskap.  2 

 3 

For Fadderutvalget 2014 var Nicholas Lund leder og Vegard Elde Vefring nestleder. 4 

 5 
Studenttingets leder er økonomisk ansvarlig for Fadderutvalgets budsjett. 6 
 7 
 8 
Saksbehandlers vurdering 9 
Studenttinget velger leder og nestleder til Fadderutvalget 2015. Studenttinget bes om 10 

å se valget av leder og nestleder i sammenheng med vedtaket i STi-sak 35/11 11 

”Fremtidens fadderuke på Dragvoll”. Disse prinsippene er styrende for 12 

gjennomføringen av fadderuka. 13 

 14 
 15 
Arbeidsutvalgets innstilling 16 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 17 
 18 
Fadderutvalget er pliktig å følge de prinsipper og retningslinjer vedtatt av Studenttinget. 19 



 1 

STi-sak 35/11 - Fremtidens 2 

fadderuke på Dragvoll 3 

 4 

Fremtidens fadderuke på Dragvoll 5 

- Prinsipper for fadderuka 6 

”En fadderordning på universitetsnivå må sikre en faglig trygghet og stimulere til 7 
søking og formidling av kunnskap på siden av dens sosiale funksjon. Den sosiale 8 
integrasjonen må skje under trygge omgivelser og ikke konkurrere med eksisterende 9 
tilbud.” 10 

Organisering 11 
 12 
1. Fadderutvalget skal støtte opp under fremveksten av linjeforeninger og 13 

tilrettelegge for de som vil arrangere egen fadderuke.  14 
2. Fadderutvalget har to hovedprinsipper å jobbe etter. Fadderutvalget skal, i 15 

samarbeid med linjeforeningene, arrangere en fadderordning for studenter som 16 
ikke allerede har et eksisterende tilbud under fadderuken. Fadderutvalget har 17 
ansvaret for den overordnede koordineringen av mottaket og gjennomføringen av 18 
de store fellesarrangementene. Fadderutvalget skal aktivt jobbe for egen 19 
nedleggelse ved å overføre ansvar, samt bistå linjeforeninger og studieretninger 20 
med arrangering og gjennomføring av linjespesifikk fadderuke. Fadderutvalgets 21 
størrelse og aktivitetsnivå skal krympes proporsjonalt med overføringen helt til alle 22 
har et tilbud. 23 

 24 
Leder og nestleder av fadderuka velges av Studenttinget i oktober måned året før 25 
Fadderuka starter. Leder konstituerer, i samråd med nestleder, sitt eget styre. 26 
Fadderutvalget disponerer et kontor i perioden 15. Juni – 1. september i 27 
Studenttingets lokaler. 28 
 29 
Fadderutvalget skal tilstrebe en bred og god dialog med aktuelle samarbeidsaktører 30 
både før, under og etter avviklingen av fadderuka. 31 

Kontakt med kommunale aktører skal primært foregå gjennom Trondheim 32 
Studentråd. 33 

Det er viktig at linjeforeningene på Dragvoll og Fadderutvalget utarbeider en god 34 
dialog med hverandre. Hovedfokuset skal være å tilby en best mulig inngang på 35 
studietiden slik at nye studenter skal bli kjent med sitt studie- og fagmiljø.  36 

Fadderutvalget må tidlig i planleggingsfasen gå i dialog med linjeforeningene og 37 
fakultetene HF og SVT for å koordinere mottakelse av nye studenter med den faglige 38 



oppstarten, henholdsvis HumStart og lignende opplegg ved SVT. Fadderuka skal 39 
være et mottaksapparat med kunnskapen i fokus. 40 

Det skal jobbes mot at alle linjeforeninger skal opprette et verv kalt “linjefadder” som 41 
jobber mot fadderuka med fokus på sin linjeforening 42 
 43 
Fadderutvalget skal hvert år utforme en rapport om sitt arbeid. Fadderutvalget har 44 
ansvar for å gjennomføre en god overlapp og kompetanseoverføring med neste års 45 
fadderutvalg. Fadderuka skal være dynamisk og endringsvillig, med fokus på de 46 
prinsipper man kan bli bedre på å følge. 47 
 48 
Økonomi 49 
Studenttinget NTNU fakturerer Studentservice for driftsmidler til fadderuka og foretar 50 
utbetalinger på vegne av fadderutvalget. 51 

Budsjett og regnskap vedtas og godkjennes av Studenttinget NTNU. Budsjettet skal 52 
utformes i samråd med Studenttingets leder og følge fadderukas prinsipper som 53 
beskrevet i dette dokument. Budsjettet skal revideres av Studenttingets arbeidsutvalg 54 
dersom større uforutsette inntekter eller utgifter oppstår, etter anbefaling fra 55 
fadderutvalget. Studenttinget skal orienteres om eventuelle revideringer. 56 

Leder av fadderutvalget er økonomisk ansvarlig for de midlene fadderutvalget 57 
disponerer og skal anvise alle utbetalinger. Nestleder signerer refusjonsbilag som 58 
gjelder utlegg foretatt av leder. 59 

 60 
Et eventuelt overforbruk av fadderukas midler skal dekkes inn over neste års 61 
budsjett. Underforbruk av midler settes av til neste års budsjett. 62 

Leder og nestleder lønnes 225 timer hver etter gjeldende sats for studentassistenter 63 
satt av NTNU. Lønnsutbetalingene foretas av Studentservice. 64 

Omfang 65 
Fadderuka skal primært omfavne studenter tilknyttet fakultetene HF og SVT, men det 66 
skal være åpent for studenter tilknyttet NTNU som ikke har et eksisterende 67 
mottakstilbud. 68 
 69 
Fadderuka skal ha en varighet på minst syv dager etter immatrikulering. Fadderuka 70 
skal ikke gå på bekostning av studiene til de nye studentene. 71 
 72 
Fadderutvalget skal arrangere arrangementer for nye masterstudenter. Denne 73 
gruppen har ofte andre behov enn bachelorstudenter og bør få tilbud som passer 74 
deres studiesituasjon. Disse arrangementene kan være åpne flere eller alle 75 
masterprogrammer, grunnet begrenset antall studenter på enkelte studier. 76 
 77 
Nestleders primære arbeidsoppgave skal være å hjelpe linjeforeninger og potensielle 78 
linjeforeninger med å planlegge og gjennomføre linjespesifikt fadderopplegg. 79 
 80 



Fadderutvalget skal tidlig på våren invitere linjeforeningene til og møtes. Møtet kan 81 
fungere som et forum for utveksling av informasjon, koordinering og forventninger til 82 
hverandre. Dette kan for eksempel være gjennom et seminar. 83 
 84 
Fadderutvalget skal planlegge sin aktivitet på bakgrunn av hva linjeforeningen ønsker 85 
å ha av egen aktivitet. Fadderutvalget Dragvoll skal i dette arbeidet ta ansvar for at 86 
linjeforeningen setter i gang dette arbeidet på et tidlig tidspunkt! Dette kan gjøres 87 
gjennom for eksempel et seminar. 88 
 89 
Linjeforeningskoordinator og ledelsen av fadderutvalget skal jevnlig rapportere til, og 90 
vurderes av, ledelsen av STi om hvordan man har lagt til rette for framveksten av 91 
linjeforeninger som tar ansvar for egen fadderuke. 92 
 93 
Fadderutvalget Dragvoll skal jobbe for å opprette og vedlikeholde et samarbeid 94 
mellom linjeforeningene på Dragvoll og studentrådene HF og SVT. 95 

Det overordnede målet med fadderuka skal være å forberede nye studenter på 96 
studiehverdagen ved NTNU samt å bidra til sosial integrasjon i studiemiljøet. 97 
Ambisjonene for fadderuka bør tilpasses deretter. 98 

Tilgjengelighet 99 
Som prinsipp bør fadderuka favne videst mulig innenfor de begrensninger for omfang 100 
som er beskrevet. Nye studenter skal kunne delta uavhengig av kjønn, alder, 101 
seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og religion. Arrangementer i regi av 102 
fadderuka skal gjenspeile dette og faddere og fadderutvalget må legge til rette for at 103 
alle skal kunne delta. 104 
 105 
Rus 106 
Fadderuka skal ikke forbindes ensidig med fest og fyll. Det skal aldri oppleves som 107 
nødvendig å konsumere alkohol for å kunne delta på fadderuka og det skal alltid 108 
finnes et alternativ til å konsumere alkohol. Arrangementer i regi av fadderuka skal 109 
tilstrebe å ha et alkoholfritt fokus og fadderukas budsjett skal ikke dekke utgifter 110 
knyttet til alkoholholdig drikke. Det er ønskelig at samtlige faddergrupper organiserer 111 
enkelte ”hvite dager”, for å tydeliggjøre dette fokuset. 112 
 113 
Fadderutvalget skal ha ansvar for at alle faddere har et bevisst forhold til studenters 114 
alkoholforbruk.Fadderuka har nulltoleranse for narkotiske stoffer. 115 
 116 
Internasjonale studenter 117 
Internasjonal seksjon skal fortsatt ha hovedansvaret for mottak av internasjonale 118 
studenter, men det bør legges til rette for at disse også skal kunne delta på 119 
arrangementer i regi av fadderuka. Fadderutvalget skal ha et tett samarbeid med 120 
Internasjonal seksjon for å samkjøre planer for mottak av internasjonale studenter. 121 
 122 
 123 
 124 
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Bakgrunn for saken 1 
StudiebyEN samarbeidet vil bli avviklet i løpet av våren 2015. Videre samarbeid mellom 2 
partene vil bli ivaretatt gjennom det nye prosjektet «Nordens beste studieby» Dette 3 
prosjektet skal opp til behandling i byrådet 11. desember.  4 
 5 
Vedlagt er arbeidsgruppens endelige innstilling til byrådet. Denne har vært gjennom flere 6 
høringsrunder og tiden er nå kommet for å ta stilling til opprettelsen av det nye organet for 7 
samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, Trondheim kommune og næringslivet. 8 
 9 
 10 
 11 
Saksbehandlers vurdering 12 
Saksbehandler mener det er viktig at Studenttinget sender ett tydelig signal om at vi 13 
støtter opprettelsen av det nye studieby-organet og forplikter oss til videre 14 
samarbeid. 15 
 16 
AUs innstilling 17 

 Studenttinget stiller seg bak samarbeidsavtalen mellom partene i Nordens 18 
beste studieby 19 

 Studenttinget støtter opprettelsen av organet med arbeidstittel «Nordens beste 20 
studieby» 21 

 22 
 23 
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Forord

Trondheim har flere år på rad blitt kåret til Norges beste studieby av studentene selv. Samarbeidet om utvikling av studiebyen 
har vært en suksess.

Våren 2013 arrangerte studentene en Fremtidskonferanse. Studentene samlet seg rundt 
en ny visjon for studiebyen: Trondheim skal være Nordens beste studieby. Samtidig ble det 
tatt initiativ til å vurdere fremtiden til foreningen StudiebyEN. Avvikling av foreningen ble 
vedtatt på årsmøte våren 2014, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle levere en 
anbefaling for ny organisering innen 30.sept 2014.

Arbeidsgruppen   overleverer   med   dette   sin   anbefaling   til   reorganisering   av 
studiebysamarbeidet i Trondheim. Anbefalingen er basert på utredningsarbeidet som er 
gjennomført  i  perioden  mai-september  2014,  og  som  er  samlet  i  en  egen  rapport. 
Rapporten inneholder en situasjonsanalyse av Trondheim sin posisjon som studieby, som 
beskriver behov, utfordringer og muligheter framover. Rapporten inneholder videre en 
drøfting   av   tre   prinsipielt   ulike   samarbeidsmodeller:   nettverksmodell,   strukturert  
samarbeid og egen organisasjon.

Arbeidsgruppen  har  gjennom  prosessen  kommet  fram  til  en  klar  anbefaling  om  et  
strukturert   samarbeid,   og   har   utdypet   og   konkretisert   en   slik   modell   for 
studiebysamarbeidet i Trondheim.

Arbeidsgruppens anbefaling innbærer følgende hovedgrep:
•   Visjonen Nordens beste studieby legges til grunn for samarbeidet 
•   Det settes klare mål for sju ulike innsatsområder
•   Det etableres en klar styringsstruktur for studiebysamarbeidet for å sikre måloppnåelse  
•   Ansvarsplassering og nøkkelpartnere defineres for hvert innsatsområde  
•   Ressurstilgangen for studiebysamarbeidet styrkes ved at  
 -  Tilførte ressurser til samarbeidet videreføres på samme nivå 
 - Kompetanse og ressurser i aktørenes egne organisasjoner utnyttes i større grad i studiebysamarbeidet 
•   Samarbeidet forpliktes i et avtaleverk

Arbeidsgruppen  ønsker  en  bred  involveringsprosess,  og  sender  anbefalingen  på  en
innspillsrunde hos alle berørte organisasjoner.

Trondheim 05.11.14

  Morten Wolden                  
Leder av arbeidsgruppen

Organisering av studiebysamarbeidet i Trondheim 3 av 13



Bakgrunn

Studiebyen Trondheim er attraktiv for studenter, og skaper en god, trygg og engasjert 
studietid.

Utdanningsinstitusjoner  med  høy  faglig  kvalitet  er  en  grunnleggende  forutsetning  for 
byens posisjon som studieby.    Dette forslaget omhandler imidlertid de felleselementer 
som,   i   tillegg   til   utdanningsinstitusjonenes   faglige   kvalitet   og   attraktivitet,   utgjør 
grunnlaget i studiebyen.

På  bakgrunn  av  utredningsarbeidet,  som  er  gjengitt  i  hovedrapporten,  oppsummeres 
arbeidsgruppens anbefalinger under.
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1 Visjon og mål

Arbeidsgruppen anbefaler at visjonen Trondheim skal være Nordens beste studieby legges 
til grunn for samarbeidet. Det er naturlig for Norges beste studieby å måle seg mot de 
nordiske  byene,  og  ha  som  ambisjon  å  være  best  blant  disse.  Fremtidserklæringen 
definerte de viktigste kriteriene for at Trondheim skal kunne bli Nordens beste studieby. 
Arbeidsgruppen anbefaler at det settes følgende mål for sju ulike innsatsområder. Hvert 
enkelt innsatsområde er viktig for å nå visjonen.

Mål
•   ET GODT, TRYGT OG RIMELIG BOLIGTILBUD FOR ALLE  
•   STUDENTFRIVILLIGHETEN SKAL VÆRE NORDENS BESTE 
•   GOD STUDENTHELSE OG VELFERD
•   INTERNASJONALE STUDENTER OPPLEVER TRONDHEIM SOM NORDENS BESTE STUDIEBY 
•   NORDENS BESTE SAMSPILL MELLOM STUDENTER OG ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV 
•   NORDENS MEST ATTRAKTIVE OG LEVENDE BYCAMPUS
•   TRONDHEIM SKAL FREMSTÅ SOM NORDENS BESTE STUDIEBY

Diagram 1: konseptuell modell
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2 Organisering 
Det er en styrke for alle at viktige aktører samarbeider om å gjøre Trondheim til en enda bedre 
studieby. Aktørene skal bruke minst like store ressurser på studiebyarbeidet som man har gjort 
frem til og med 2014. Aktørene skal bedre utnytte og koordinere ressursene som finnes i egne 
organisasjoner for å nå målene innenfor studiebysamarbeidet.  

 Arbeidsgruppen anbefaler at samarbeidet reorganiseres, og følgende modell etableres: 
 

2.1 Styringskraft: styringsgruppe for Nordens beste studieby 

Det opprettes en styringsgruppe for studiebyen som har ansvar for å ivareta helheten i 
samarbeidet.  
Styringsgruppen har ansvar for å: 

• Utarbeide og realisere felles strategiplan og handlingsplaner med tilhørende budsjett 
• Fatte beslutninger om utredningsarbeid og tiltak innenfor de ulike innsatsområdene når dette fremlegges 
• Koordinere mot politisk ledelse 
• Ha et effektivt studiebyteam som arbeider daglig med helheten i studiebyen  
• Sørge for at ressurser i egne organisasjoner brukes til det beste for samarbeidet 
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Nordens beste studieby: Samarbeidsmodell

Årlig studiebykonferanse

Styringsgruppa for Nordens beste studieby
Ledernivå: NTNU, HiST, DMMH, BI, SiT, STFK, NiT, NHO, STi, SP, VT og stud. råd. DMMH

Team for utvikling og organisering
Ansvarlig for koordinering: TK      Ressurser fra SIT og studentene

Bolig Frivillighet Helse og
velferd

Internasj.
studenter

Arbeids- og
næringsliv

Campus- og
byutvikling

Ansvar: SIT Ansvar: VT Ansvar: SiT Ansvar: NTNU Ansvar: TK Ansvar: TK

NTNU, HiST, TK
og studentene

Frivilligheten, TK,
utdannings institu.
og studentene

STFK, TK, Helse
Midt-Norge, SiT, 
Trd helseklynge 
og studentene 

SiT, HiST, TK,
og studentene

Utdannings 
institusjonene, 
NiT, NHO, STFK, 
og studentene

Nøkkelpartnere:

Kommunikasjon
Ansvarlig: TK       Ressurser fra NTNU, HiST, DMMH, BI, SiT, STFK, NiT, NHO, studentene og nøkkelpartnere 

Nøkkelpartnere:Nøkkelpartnere:Nøkkelpartnere: Nøkkelpartnere: Nøkkelpartnere:
NTNU, DMMH, 
BI, HiST, NHO, NiT, 
SiT, STFK, Visit Trd,
og studentene



Styringsgruppen sammensettes av administrative ledere fra organisasjonene, med 
myndighet til å forplikte bruk av ressurser (tid og penger) fra egen organisasjon i 
samarbeidet. Studentrepresentanter fra de fire utdanningsinstitusjonene og Velferdstinget 
møter i styringsgruppen. Det velges en leder av styringsgruppen. Det oppnevnes en vara 
for hver representant. Gruppen møtes minimum fire ganger i året. 

 Det arrangeres en årlig konferanse med bred deltakelse med formål å skape stort 
engasjement om utvikling av studiebyen Trondheim. Konferanse kan ha ulik form og ulikt 
tema fra år til år, men skal inspirere og skape motivasjon rundt de store linjer i arbeidet med 
studiebyen.  

2.2 Analysekraft – Team for utvikling og koordinering 

Teamet ledes av en fulltidsressurs plassert i Trondheim kommune. Teamet består av denne 
ressursen sammen med en ressurs fra SiT og en student. Teamet møtes ukentlig.  Teamet 
samler de ansvarlige på de enkelte innsatsområdene jevnlig.  

2.3 Gjennomføringskraft - Innsatsområdene 
Det anbefales at det operative nivået i samarbeidet inndeles i sju ulike innsatsområder:  

1. Bolig 
2. Frivillighet 
3. Helse og velferd 
4. Internasjonale studenter 
5. Arbeids- og næringsliv 
6. Campus- og byutvikling 
7. Kommunikasjon 
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Det anbefales at styringsgruppen understøttes av et team som har 
ansvar for utvikling og koordinering. Teamet har ansvar for å:  

• Overvåke og analysere utviklingen og omdømmet til 
studiebyen 

• Arrangere styringsgruppemøter. Forberede og legge fram 
saker for styringsgruppen, og følge opp vedtak i 
styringsgruppen 

• Være pådriver og bistå med utvikling og koordinering 
innenfor de ulike innsatsområdene  

• Være tilgjengelig for innspill, ha dialog med aktørene og 
delta i prosesser og prosjekter som angår studiebyen   

• Sørge for at studentmedvirkningen er god i alle ledd av 
samarbeidet



Hvert enkelt innsatsområde er viktig for å nå visjonen om å bli Nordens beste studieby. I tillegg 
til at aktivt kommunikasjonsarbeid er et eget innsatsområde, er kommunikasjonsarbeid en 
integrert del av arbeidet på alle innsatsområder.  

 Pådriveransvaret for et innsatsområde legges til en av aktørene. Denne aktøren har 
ansvar for å koordinere innsatsen på et område inn mot helheten. Det beskrives hvilke 
nøkkelpartnere som inngår i arbeidet med innsatsområdet, og hvilke ressurser som kreves. 
Studentene er alltid en nøkkelpartner. 

 

De ulike innsatsområdene løses på ulikt vis og organisering varierer derfor. Noen av områdene 
krever dedikerte stillingsressurser for å nå målene som er beskrevet, mens andre områder løses 
i nettverk og med bruk av ressursene i deltakende organisasjoner. Det skal prioriteres å bruke 
studenter i de prosjekter og aktiviteter der det er hensiktsmessig.  
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Innenfor alle innsatsområder har man ansvar for å: 
• Samle relevante aktører og drifte et samarbeid med god 

studentmedvirkning 
• Dokumentere og analysere området 
• Vurdere om eksisterende tiltak bør styrkes, videreføres eller avsluttes 
• Foreslå igangsettelse av nye tiltak 
• Vurdere og foreslå eventuelle endringer i samarbeidsstrukturen



3 Avtaleverk  
Samarbeidet forpliktes i et avtaleverk. En overordnet samarbeidsavtale skal beskrive 
forpliktelsen til deltakelse i samarbeidet. Denne avtalen skal beskrive visjon, mål, 
styringsnivåer, organisering og forpliktelser på økonomiske bidrag, arbeidsinnsats og 
deltakelse på ulike nivå. Det utarbeides enkeltstående avtaler for de innsatsområder der 
samarbeidets karakter krever det.  

Det er behov for ressurser tilsvarende en 100% stilling i Trondheim kommune for å 
drifte teamet med ansvar for utvikling og koordinering, samt være en pådriver for 
samarbeidet innen kommunikasjon.  

Det er behov for ressurser tilsvarende en 100% stilling i SiT som skal dekke behovet som 
finnes innenfor innsatsområdene SiT har ansvar for og deltakelse i teamet.  

Det er behov for ressurser tilsvarende en 25 % studentstilling valgt av Velferdstinget, 
som skal inngå i teamet samt holde den løpende kontakten med studentmiljøene.  

Det er behov for at aktørene fortsetter å bidra med midler til en felles pott for 
studiebyarbeid. Disse ressursene dekker stillingene beskrevet ovenfor, og gir 
handlingsrom for styringsgruppen å prioritere i en felles handlingsplan.  
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4 Satsinger, mål og strategier 
1. Bolig 
Hovedmål: Et godt trygt og rimelig boligtilbud for alle 

Det anbefales at det etableres en fast organisert gruppe ledet av SiT som skal arbeide med 
dette innsatsområdet. Nøkkelpartnerne i dette arbeidet er NTNU, HiST, TK og studentene.   

Gruppen har ansvar for at man når målene som er satt for området gjennom å: 
• Dokumentere og analysere boligsituasjonen 
• Utarbeide handlingsplan og budsjett 
• Utvikle og teste ideer  
• Initiere og gjennomføre tiltak 
• Evaluere igangsatte og gjennomførte tiltak  

Gruppen sammensettes av boligansvarlige hos de ulike aktørene, og bygger videre på 
BoIdéer-samarbeidet. SiT styrkes med kapasitet for å lede arbeidet, samt å sikre et tilbud 
om tak over hodet ved semesterstart.  

2. Frivillighet 
Hovedmål: Studentfrivilligheten skal være Nordens beste 

Det anbefales at det etableres et Frivillighetsforum der utviklingen i 
studentfrivilligheten er tema.  
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Delmål:  
- Flere utleieboliger i det private 

markedet 
- 20 % dekningsgrad for SiT 
- En god semesterstartsløsning med 

særlig fokus på internasjonale 

Delmål:  
- Gode økonomiske og fysiske 

rammevilkår for studentfrivilligheten 
- Studentfrivilligheten for alle studenter. 

Sikre bred og åpen studentfrivillighet.



Frivillighetsforumet har ansvar for å nå målene som er satt gjennom å: 
• Samle aktørene til et årlig møtepunkt 
• Innhente informasjon om trender og analysere behov som berører studentfrivilligheten 
• Formulere behov og være pådriver for realisering av fysiske rammebetingelser 
• Analysere og drøfte om det er behov for et mer formalisert samarbeid på feltet 
• Være en garantist for frivillighetens utvikling fremover 

Dette frivillighetsforumet initieres av Velferdstilnget og samler representanter fra 
studentfrivilligheten og de som har ansvar for tilskudd, studentmiljø og oppfølging 
av studentfrivilligheten hos alle aktørene.  

3. Helse og velferd 
Hovedmål: God studenthelse og velferd 

Det anbefales at man etablerer en arena der man skal nå målene gjennom å: 
• Drøfte problemstillinger knyttet til studenthelse, tannhelse og barnehage 
• Koordinere innholdet i de offentlige tilbudene og samskipnadens tilbud 
• Se sammenhengen med rådgivingstjenestene 
• Jevnlig ha dialog om tilskuddsordninger 
• Utvikle nye tiltak, basert på behovsanalyser 

SiT får ansvar for å samle ansvarlige på rådgivernivå fra kommune, fylkeskommune, 
velferdstinget, Helse Midt-Norge og Trondheim Helseklynge til jevnlige diskusjoner om 
temaet.  

4. Internasjonale studenter 
Hovedmål: Internasjonale studenter opplever Trondheim som Nordens beste studieby 
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Delmål:  
- Et godt og studenttilpasset offentlig 

velferdstilbud 
- Et spisset og utvidet studentdrevet 

velferdstilbud 

Delmål:  
- God integrasjon av internasjonale 

studenter 
- Tilrettelegging for internasjonale 

studenter i byens tilbud og miljø 



Det anbefales at man bygger videre på Forum for internasjonale studenter og at man 
skal nå målene gjennom å: 

• Dokumentere og analysere internasjonale studenters behov i studiebyen 
• Utarbeide handlingsplaner og initiere tiltak 
• Føre dialog med de internasjonale studentenes organisasjoner om behov og utfordringer 

Ansvaret for arbeidet plasseres hos NTNU. Boligsituasjonen for internasjonale studenter 
løses gjennom samarbeidet på boligsiden. Nøkkelpartnere er utdanningsinstitusjonene, 
TK, SiT, og studentene. Forumet samler ansvarlige for internasjonale studenter hos 
aktørene.   

5. Arbeids- og næringsliv 
Hovedmål: Nordens beste samspill mellom studenter og arbeids- og næringslivet 
Det anbefales at man utvikler et nært samarbeid mellom aktørene for å arbeide videre 
med denne problemstilling.  

Samarbeidet skal nå målene gjennom å: 
• Samle kunnskap som finnes på området og analysere styrker og svakheter med dagens tiltak og 

samarbeidsformer 
• Identifisere mulig nye tiltak og iverksette disse 
• Utarbeide en plan for fremtidig samarbeid mellom aktørene, som grunnlag for formalisert og forpliktende 

samarbeid 

Det anbefales at Trondheim kommune tar ansvar for å samle aktørene fra arbeids- og 
næringsliv, utdanningsinstitusjonene og studentene med sikte på å etablere et 
samarbeid for å nå målene. Nøkkelpartnerne i dette arbeidet er 
utdanningsinstitusjonene, STFK, NHO, NiT og studentene. 
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Delmål:  
- Sterk og tydelig kobling mellom 

studenter og arbeids- og næringsliv 
i Trondheim og regionen gjennom 
hele studieløpet 

- Integrere internasjonale studenter i 
regionens arbeidsliv 



6. Campus- og byutvikling 
Hovedmål: Nordens mest attraktive og levende bycampus 

Det anbefales at man bygger videre på Plangruppa og arbeidet som gjøres her. Dette 
arbeidet er ledet av Trondheim kommune gjennom en prosjektressurs. 

Gruppen skal realisere målene gjennom å: 
• Bruke de pågående campusprosjektene til å tilrettelegge for Nordens beste studieby, herunder nybygg for 

Studentersamfundet, nytt idrettsbygg og flere studentboliger 
• Inkludere studentene bredt for å forstå hva som gjør en campus attraktiv, og fange opp ideer til nye initiativ.  
• Arbeide konkret med fysiske tiltak identifisert i punktet over i tillegg til aktørenes byggeprosjekter 
• Være tett på utvikling av kollektivtransport, gang og sykkel for sørge for en lett tilgjengelig campus for studenter 

Campussamarbeidet har et bredere perspektiv enn studiebyen. En god og attraktiv 
campus er likevel en forutsetning for å bli Nordens beste studieby. NTNU, HiST, TK, STKF, 
SiT, SINTEF og studentene utgjør Campusgruppa, og samler campusansvarlige 
representanter fra aktørene. Det anbefales at dette samarbeidet også får ansvar for å nå 
målene for helhetlig campus og byutvikling innenfor studiebysamarbeidet, og at 
næringslivet inkluderes tettere i arbeidet.  

7. Kommunikasjon 
Hovedmål: Trondheim skal vise at den er Nordens beste studieby 
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Delmål:  
- Utvikle gode rammer for 

studentkultur, studentidrett og 
boliger tett på og i samspill med 
campus 

- God tilgjengelighet til en attraktiv 
bynær campus 

- Sikre at studentperspektivet ivaretas 
i helhetlig campus- og byutvikling

Delmål:  
- Koordinert og samlet 

omdømmebygging, basert på 
styrkene til Trondheim som 
studiebyen 

- Vise kunnskapen i byen 
- Lett tilgjengelig informasjon



Det etableres et nettverk mellom aktørenes kommunikasjonsansvarlige som skal 
arbeide med å nå målene gjennom å: 

• Dokumentere og dele kunnskap om studiebyen 
• Drive aktivt kommunikasjonsarbeid 
• Dokumentere og analysere behovet for felles kommunikasjonsarbeid 
• Utarbeide handlingsplan og initiere tiltak 
• Koordinere ressursene aktørene besitter 

Ansvaret for nettverket legges til Trondheim kommune. Ressursene fra teamet ledet av 
Trondheim kommune må være tett på dette arbeidet, både fulltids teamkoordinator og 
studentressursen. Nøkkelpartnere er kommunikasjonsansvarlig hos alle aktørene. 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Trondheim - Nordens beste studieby

Samarbeidsavtale  
november 2014



Samarbeidsavtale 
1. Bakgrunn 

Aktiv  satsing og godt  samarbeid mellom aktørene  i  studiebyen har plassert Trondheim  i  front 
som  Norges  beste  studieby.  Studentenes  engasjement  og  det  unike  samarbeidet  er 
sannsynligvis de viktigste faktorene bak suksessen. 

2. Formål 

Formålet med denne avtalen er å styrke samarbeidet  for å kunne nå partenes  felles visjon om å 
bli     Nordens     beste     studieby.     Utdanningsinstitusjoner     med     høy     faglig     kvalitet     er     en 
grunnleggende  forutsetning  for  byens  posisjon  som  studieby.      Denne  avtalen  omhandler  de 
felleselementer  som,  i  tillegg  til  institusjonenes  faglige  kvalitet og attraktivitet,  skaper grunnlag 
for Nordens beste studieby. 

For å nå visjonen settes følgende mål for sju ulike innsatsområder: 

♣   Et godt, trygt og rimelig boligtilbud for alle 
♣   Studentfrivilligheten skal være Nordens beste 

Partene  er  i  utgangspunktet  Norges  teknisk-naturvitenskapelige  universitet  (NTNU),  Høgskolen 
i  Sør-Trøndelag  (HiST),  Dronning  Mauds  Minne  Høgskole  (DMMH),  Handelshøgskolen  BI 
Trondheim  (BI),  Studentsamskipnaden  i  Trondheim  (SiT),  Trondheim  kommune,  Sør-Trøndelag 
fylkeskommune,     Næringsforeningen      i     Trondheimsregionen      (NiT  ),     NHO     Trøndelag, 
Studenttinget   NTNU,   Studentparlamentet   HiST,   Studentrådet   DMMH,   BI   Studentsamfunn 
Trondheim og Velferdstinget  i Trondheim.  Intensjonen er å ha en åpenhet  til nye organisasjoner 
som ønsker å delta. 

4. Organisering 

Samarbeidsavtalen skal følges opp av en styringsgruppe med representanter fra hver av partene. 

4.1 Styringsgruppe 

Styringsgruppen  skal  ivareta  helheten  i  samarbeidet,  og  hvert  år  gjennomføre  en  konferanse 
med   bred   deltakelse   med   formål   å   skape   stort   engasjement   om   utvikling   av   studiebyen 
Trondheim. 

Styringsgruppen  sammensettes  av  administrative  ledere  fra  organisasjonene,  med  myndighet 
til   å   forplikte   bruk   av   ressurser   (tid   og   penger)   fra   egen   organisasjon   i   samarbeidet. 
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De  andre  studiebyene  rykker  imidlertid  stadig  innpå.  Samtidig  har  trondheimsstudentene  i  sin 
Framtidserklæring  satt  seg  som  mål  at  Trondheim  skal  bli  Nordens  beste  studieby.  Aktørene  i 
Trondheim ønsker å fortsette satsingen og utvikle samarbeidet videre for å nå denne visjonen.

♣   Internasjonale studenter opplever Trondheim som Nordens beste studieby 
♣   God studenthelse og velferd 
♣   Nordens mest attraktive og levende bycampus 
♣   Nordens beste samspill mellom studenter og arbeids- og næringsliv 
♣   Trondheim skal fremstå som Nordens beste studieby 

3. Partene



Studentrepresentanter     fra     de     fire     utdanningsinstitusjonene     og     Velferdstinget     møter     i 
styringsgruppen.   Det   velges   en   leder   av   styringsgruppen.   Det   oppnevnes   en   vara   for   hver 
representant. Gruppen møtes minimum fire ganger i året. 

4.2 Team for utvikling og koordinering 
Styringsgruppen understøttes  av et  team  som har  ansvar  for utvikling og  koordinering. Teamet 
skal  overvåke  og  analysere  utviklingen  og  omdømmet  til  studiebyen,  og  være  pådriver  for  og 
bistå  med  utvikling  og  koordinering  innenfor  de  ulike  innsatsområdene.  Videre  skal  teamet 
sørge for at studentmedvirkningen er god i alle ledd av samarbeidet. 

Teamet  ledes  av  en  fulltidsressurs  plassert  i  Trondheim  kommune.  Teamet  består  av  denne 
ressursen sammen med en ressurs fra SiT og en student. Teamet møtes ukentlig. 

4. 3 Innsatsområdene 

Det operative nivået i samarbeidet inndeles i sju ulike innsatsområder: 

1. Bolig 
2. Frivillighet 
3. Internasjonale studenter 
4. Helse og velferd 
5. Arbeids- og nærings 
6. Helhetlig campus- og byutvikling 
7. Kommunikasjon 

Hvert enkelt innsatsområde er viktig for å nå visjonen om å bli Nordens beste studieby. 

Pådriveransvaret  for et  innsatsområde  legges  til en av aktørene. Denne aktøren har ansvar  for å 
koordinere    innsatsen   på   et   område,   og   se   det   opp   mot   helheten.   Det   defineres   ulike 
nøkkelpartnere   som   bør    inngå    i   arbeidet   på   de   ulike    innsatsområdene.   Nøkkelpartnerne 
forplikter  seg på  økonomiske bidrag,  arbeidsinnsats  og deltakelse  i  tråd med  styringsgruppens 
beslutninger  om  mål,  oppgaver  og  organisering  for  gjeldende  innsatsområde.  Det  utarbeides 
enkeltstående avtaler for de innsatsområder der samarbeidets karakter krever det. 

De ulike  innsatsområdene  løses på ulikt  vis og organisering  varierer derfor. Noen  av områdene 
krever dedikerte  stillingsressurser  for å nå målene  som er beskrevet, mens andre områder  løses 
i  nettverk  og  med  bruk  av  ressursene  i  aktørenes  etablerte  strukturer.  Det  skal  prioriteres  å 
bruke studenter i de prosjekter og aktiviteter der det er hensiktsmessig. 

5. Forpliktelser og avtaleverk 

Samarbeidet skal være gjensidig  forpliktende og  inkluderende, og bygge på  likeverd og  respekt 
for  hverandres  egenart.  Partene  skal  bruke  minst  like  store  ressurser  på  studiebysamarbeidet 
som man har gjort  frem  til og med  2014. Partene  skal bedre utnytte og  koordinere  ressursene 
som finnes i egne organisasjoner for å nå målene innenfor studiebysamarbeidet. 

Det utarbeides enkeltstående avtaler for de innsatsområder der samarbeidets karakter krever det. 

NTNU,  HiST,  DMMH,  BI,  SiT,  Trondheim  kommune  og  Sør-Trøndelag  fylkeskommune  forplikter 
seg  til  å  bidra  med  midler  til  en  felles  pott  for  studiebysamarbeid,  som  skal  dekke 
stillingsressurser  tilsvarende  2,25  årsverk,  og gi  handlingsrom  for  styringsgruppen  å prioritere  i 
en felles handlingsplan. Det opprettes et prosjektregnskap hos en av partene. 
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5.1 De økonomiske ressursene skal fordeles slik: 

Økonomiske ressurser tilsvarende en 100% stilling i Trondheim kommune for å drift 
teamet med ansvar for utvikling og koordinering, samt være en pådriver for samarbeidet 
innen kommunikasjon. 

Økonomiske ressurser tilsvarende en 100% stilling i SiT som skal dekke behovet som 
finnes innenfor de innsatsområdene SiT har ansvar for, samt deltakelse i teamet. 

Økonomiske ressurser tilsvarende en 25% studentstilling valgt av Velferdstinget, som skal 
inngå i teamet samt holde den løpende kontakten med studentmiljøene. 

Resterende beløp disponeres av styringsgruppen gjennom handlingsplan. Det utarbeides 
egne avtaler med Trondheim kommune, SiT og Velferdstinget i Trondheim. 

6. Evaluering 
Det skal utarbeides kriterier for måloppnåelse innenfor alle innsatsområdene. Årlig rapportering 
på mål skal analyseres og ligge til grunn for evaluering og forbedring av arbeidet. 

7. Avvikling av avtalen 
Avtalen er løpende, men kan sies opp ensidig av avtalepartnerne med 3 måneders oppsigelsesfrist 
innen 1. august inneværende år. 

8. Tvist eller uenighet 
Ved  eventuell  uenighet  eller  tvist  knyttet  til  denne  avtale,  skal  dette  søkes  løst  i  minnelighet 
mellom partene. Dersom en ikke kommer til enighet, skal tvisten legges fram for mekling gjennom 
valgt jurist. 

9. Avtaleeksemplarer / underskrift 

Denne avtalen er utstedt i fjorten - 14 - originale eksemplarer, hvorav ett til hver av partene. 

Trondheim,                   2015 

Gunnar Bovim 

Norge teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Helge Klungland 
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Knut Solberg 
Studentsamskipnaden i Trondheim        
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Hans-Jørgen Leksen
Dronning Mauds Minne Høgskole

Asgeir Opland 
BI

Berit Rian
Næringsforeningen i Trondheimsregionen



Tore O. Sandvik 
Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Synne Grønvold 
Studentparlamentet HiST   
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Rita Ottervik
Trondheim kommune

Morten Telle
Studentrådet DMMH

Merethe Storødegård
NHO Trøndelag

Sondre Jentoft
BI Studentsamfunn Trondheim

Elena Slydal
Studenttinget

Anne Finstad
Velferdstinget i Trondheim
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øtedato: 20.11.14 Saksbehandler: Madeleine Lorås 

 
__________________________________________________________________ 

 
STi-sak 53/14 Endring av stillingsinstruksen til FUL 
___________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Forslag til ny stillingsinstrukse 
Gammel stillingsinstruks 
Notat om det nye systemet for tillitsvalgte på lektorutdanningene og PLU 
 
Forkortelser 
PPU - praktiskpedagogisk utdanning 
PLU - program for lærerutdanning 
PTV - programtillitsvalgt 
HTV - hovedtillitsvalgt 
IME - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 
NT - Fakultet for naturvitenskap og teknologi 
SVT - Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
HF - Fakultet for humanistiske fag 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR - Lektorutdanning i realfag 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
På allmøte til studenter på PLU den 12. mai 2014 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe 
for å evaluere tillitsvalgtsystemet ved PLU og lektorutdanningene og komme med et forslag 
til endring til neste allmøte høsten 2014. 
 
Mandatet for arbeidsgruppa ble som følger 

• Gruppa skal evaluere tillitsvalgtsystemet ved PLU og lektorutdanningene og se på 
sammenhengen mellom PLU, FUL og Studentrådene HF, SVT, IME og NT. 

• Gruppa skal komme med et forslag til omstrukturering til neste allmøte høsten 2014. 
• Gruppa skal forhøre seg med alle involverte parter 

 
Arbeidsgruppa har bestått av: Madeleine Lorås (FTR ved IME), Susanne Mehus (FUL-
representant), Sarah Renton Skallist (FTR ved SVT) og Karoline Angen (HTV for HF). 
Som følge av dette har vi sett at det trengs noen små endringer i stillingsinstruksen til FUL.  
 
 
 
 
For mer informasjon om det nye systemet for tillitsvalgte på lektorutdanningene se vedlegg.  
 
Saksbehandlers vurdering 
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Den største endringen er at det skal opprettes et studentråd for lektorutdanningene etter 
modell fra studentrådet siv.ing. Dette er det FUL-representantene som skal ha ansvaret for.  
Dette skal sammen med de andre andringene sørge for bedre samarbeid og kommunikasjon 
mellom alle tillitsvalgte tilknuttet PLU og lektorutdanningene.  
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Ny stillingsinstruks for FUL-representantene vedtas. 
 



Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for 
Forvaltningsutvalget for 

Lektorutdanningene 
 

Vedtatt 31. oktober 2013 
 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i  
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene.  
  
Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av  
Studenttinget, hvor det gjennom et rullerende opptak holdes valg av én ny 
representant hvert halvår.  
 
Det skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både 
lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  
  
Arbeidsoppgaver:  

 Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL (3-4 
ganger i semesteret). Her skal representantene ivareta interessene til alle 
studenter tilknyttet et lektorprogram.  

 Være et talerør mellom studentene og FUL.  

 Delta på utdanningsutvalgets-, NTNU-styrets formøter og Studenttingsmøter, 
der det er relevante saker for lektorutdanningene på sakslisten.  

 Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for 
Lærerutdanning og programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet 
de ulike lektorprogrammene. Representantene skal også delta på 
studentutvalgsmøtet som arrangeres av de hovedtillitsvalgte.  

 Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene. 



Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for Forvaltningsutvalget for 
Lektorutdanningene (FUL)!!!
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i  Forvaltningsutvalget for 
lektorutdanningene. !
 !
Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det 
velges en ny representant hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for 
lektorutdanningene som består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning (IME, NT, SVT 
og HF) og PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter . De fordeler 
arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. !!
Det skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både lektorutdanningene ved 
Dragvoll og realfagslektorutdanningen. !
 !
Arbeidsoppgaver: !

• Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL. Her skal representantene 
ivareta interessene til alle studenter tilknyttet et lektorprogram. !

• Være et talerør mellom studentene og FUL. !
• Delta på Studenttingsmøter, utdanningsutvalgets- og NTNU-styrets formøter, der det er 

relevante saker for lektorutdanningene på sakslisten. !
• Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for Lærerutdanning og 

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike lektorprogrammene. !
• Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene.!
• Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen.!
• Forberede og avholde allmøter for lektorstudenter hvert semester. !



!
Forslag til nytt tillitsvalgtsystem for lektorstudenter ved NTNU!!!
Innhold:! Bakgrunn for saken - informasjon om dagens system og hvorfor endringer trengs!
! ! Forslag til nytt system!
! ! Lønn!
! ! Valgordning!
! ! Høringsrunde!
! ! Forkortelser!
! ! !
Vedlegg:! Nye stillingsinstrukser!
! ! !!
Bakgrunn for saken:!
På allmøte til studenter på PLU den 12. mai 2014 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe for å 
evaluere tillitsvalgtsystemet ved PLU og lektorutdanningene og komme med et forslag til endring til 
neste allmøte høsten 2014.!!
Mandatet for arbeidsgruppa ble som følger!

• Gruppa skal evaluere tillitsvalgtsystemet ved PLU og lektorutdanningene og se på 
sammenhengen mellom PLU, FUL og Studentrådene HF, SVT, IME og NT.!

! • Gruppa skal komme med et forslag til omstrukturering til neste allmøte høsten 2014.!
! • Gruppa skal forhøre seg med alle involverte parter!!
Arbeidsgruppa har bestått av: Madeleine Lorås (FTR ved IME), Susanne Mehus (FUL-
representant), Sarah Renton Skallist (FTR ved SVT) og Karoline Angen (HTV for HF).!!!
Dette er tillitsvalgte med tilknytning til noen av lektorutdanningene per i dag:!
• 2 representanter i Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL). Her skal det aller helst !

være en fra HF/SVT og en fra IME/NT. Disse velges på Studenttingsmøter, en på høsten og ! en 
på våren. !

• 1 Studieprogramrepresentant (SPR) for Lektor i realfag (LUR) som sitter i ! ! !
Studieprogramrådet for LUR og i Studentrådet IME!

• 1 Studieprogramrepresentant (SPR) for Lektor i realfag (LUR) som sitter i ! ! !
Studieprogramrådet for LUR og i Studentrådet NT!

• 1 Hovedtillitsvalgt (HTV) for lektorstudenter ved HF i Studentrådet HF!
• 1 Hovedtillitsvalgt (HTV) for lektorstudenter ved SVT i Studentrådet SVT. Denne personen !

sitter også i instituttstyret for Program for lærerutdanning (PLU)!
• Tillitsvalgt for praktisk-pedagogisk-utdanning (PPU) i Studentrådet SVT. Denne personen !

sitter også i instituttstyret for Program for lærerutdanning (PLU)!
• Programtillitsvalgte (PTV) for alle lektorprogrammene på HF/SVT!
! !
I tillegg har det vært meningen at disse tillitsvalgte samt linjeforeningslederne møtes et par !
ganger i semesteret til det vi kaller studieutvalget. Men dette har ikke fungert strålende.!!!!
Forslag til ny ordning!
Det velges HTVer fra alle fakultetene med lektorutdanning; SVT, HF, IME og NT. Deres mandat er 
å representere alle lektorstudentene og PPU-studentene ved sitt fakultet opp mot fakultet, 
studieprogrammet og PLU. Hvem av disse som sitter i instituttstyret avgjøres dem i mellom, men 
det er ønskelig at det er en fra HF/SVT og en fra IME/NT.!



!
Det opprettes et Studentrådet for lektorutdanningene etter modellen til Studentrådet for 
sivilingeniørutdanningene. Studentrådet for lektorutdanningene (SRL) skal ledes av FUL-
representantene og bestå av følgende: !
! FUL-representantene (2 stk)!
! HTV fra SVT!
! HTV fra HF!
! HTV fra IME!
! HTV fra NT!
! PTV fra PPU!!!
Ordningen som er i dag og den nye ordningen skiller seg fra hverandre på følgende områder:!!
• Det er tydeliggjort og formalisert at de tillitsvalgte skal representere både det faglige og det som 

går på lektorprofesjonen. Det betyr i praksis en mye tydeligere kobling mellom studentene, 
fakultetene, FUL og PLU. !

• PPU-studenter som før hadde en egen HTV får nå i stedet en PTV. Dette er fordi dette er 
studenter som kun er her 1 år, og vi anser det som HTVenes oppgave å også tale deres sak. 
Dette har ledelsen ved PLU godkjent. !

• Vi legger ned studieutvalget til fordel for Studentrådet for lektorutdanningene. Dette er fordi vi 
ønsker å løfte viktigheten av et slikt forum, og øke handlingsrommet til de tillitsvalgte. !!

Dersom instruksene blir vedtatt den 17. november blir den nye ordningen iverksatt i løpet av våren 
2015. Se avsnittet om valg for detaljer rundt når og hvordan det skal velges HTVer.!!
Nye stillingsinstrukser!
Vedlagt er forslag til nye stillingsinstrukser for de hovedtillitsvalgte på IME, NT, SVT og HF, samt 
FUL-representantene. Har dere innspill på ting som er uklart, eller andre momenter som burde 
være med er det mulig å komme med forslag til endringer under allmøtet. !!
Som konsekvens av de nye stillingsinstruksene vil det bli opprettet et par nye møtearenaer. 
Allmøte for studenter ved lektorutdanningene og PPU og Studentrådet for lektorutdanningene. 
Disse og de “vanlige” møtene står det mer om under. !!
Forklaring av møter, råd og utvalg:!!
Allmøter for studenter ved lektorutdanningene og PPU!
Dette er allmøter for alle studenter tilknytta lektorutdanningene ved NTNU samt PPU-studentene. 
Her kan saker som gjelder alle lektorstudentene tas opp. Den 17. november skal det for eksempel 
tas opp en sak om praksisavvikling. !!
Studentrådsmøter IME/NT/HF/SVT!
Består av instiuttillitsvalgte og fakultettillitsvalgte, samt noen programtillitsvalgte. Her tas det opp 
saker som angår studentene ved fakultet, det kan være alt fra lesesaler til dårlige forelesere. !!
Strudentrådet for lektorutdanningene!
Skal bestå av alle HTVene pluss PTV ved PPU. Dette erstatter som nevnt tidligere studieutvalget 
og skal være et sted der saker som omhandler lektorutdanningen. For eksempel praksis, didaktikk, 
integreringen av praksis og fag etc. Det er FUL-representantene som har ansvar for å kalle inn til 
og avholde møter. Linjeforeninger og PTVer skal også inkluderes i saker som gjelder dem. !!
Ledermøter og styremøter ved PLU!



Dette er møter mellom ledelsen og styret ved PLU og de tillitsvalgte. Per i dag er det de 
hovedtillitsvalgte ved HF og SVT som deltar i disse møtene, men med ny ordning skal HTVene ved 
ime og NT også være med. !!
FUL-møter!
Disse er det FUL-representantene som deltar i. Studentrådet for lektorutdanningene skal møtes i 
forkant av alle FUL-møter å diskutere relevante saker for FUL og andre instanser. !!
Lønn!
Foreløbig er det slik at HTVene på HF/SVT får opptil 80 timer  i semesteret og SPRene på IME/NT 1

får 40 timer i semesteret. Det er et mål at IME/NT skal opp på 80 timer siden arbeidsmengden øker 
en del. Inntil dette blir ordnet skal HTVEene på IME/NT ikke ha faste kontorvakter.!!
Høringsrunde!
Dette sakspapiret og de nye stillingsinstruksene ble send ut på høring til de involverte 
studentrådene, SPRene for LUR, HTVene og linjeforeningene den 23. november. De innspillene 
som har kommet inn har vært utelukkende positive til det nye systemet. !!!
Forkortelser:!
PPU - praktiskpedagogisk utdanning!
PLU - program for lærerutdanning!
PTV - programtillitsvalgt!
HTV - hovedtillitsvalgt!
IME - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk!
NT - Fakultet for naturvitenskap og teknologi!
SVT - Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse!
HF - Fakultet for humanistiske fag!
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene!
LUR - Lektorutdanning i realfag!!

 Dette avhenger av kontorvaktene deres. 1
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STi-sak 54/14 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget 

for Lærerutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Link til mer informasjon om ful: www.studenttinget.no/ful  
 
Forkortelser 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR – lektorutdanning i realfag 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) er et utvalg under rektor som skal 2 
ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle 3 
felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og 4 
gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 
 6 
Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av  7 
Studenttinget, hvor det gjennom et rullerende opptak holdes valg av én ny 8 
representant hvert halvår. Per i dag er det Kristian Hovd Sjøli og Susanne Mehus 9 
(LUR), hvor sistnevntes funksjonstid går ut 31.12.2014.  10 
 11 
Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 12 
representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 13 
 14 
Saksbehandlers vurdering 15 
Studenttinget velger en fast representant med funksjonstid 01.01.15 – 31.12.15.  16 
 17 
Arbeidsutvalgets innstilling 18 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 19 

http://www.studenttinget.no/ful
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Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Andreas Noteng 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 55/14 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningene 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene  
UU – Utdanningsutvalget 
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den 1 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 
sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 
Rektor i strategiske spørsmål.  4 
 5 
FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 
gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 
fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som en velges på våren og 8 
en på høsten.  9 
 10 
FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor: 11 

 Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen 12 
 Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 13 
 Gi tilråding om strukturen i utdanningen 14 
 Gi råd om etablering og nedlegging av program 15 
 I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 16 

programmene 17 
 Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 18 

sivilingeniørutdanningen 19 
 Forberede saker som skal behandles av Rektor 20 
 Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 21 

 22 
  23 



 

  

 

2
Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og som er 1 
av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal legges frem for 2 
Utdanningsutvalget. 3 
 4 
Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 5 

 I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 6 
kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 7 

 Føre tilsyn med at læringsmålene nås  8 
 Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 9 

kvalitetsforbedrende tiltak 10 
 Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  11 
 Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 12 

 13 
 14 
Saksbehandlers vurdering 15 
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 16 
utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 17 
fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget.  Som 18 
ved alle andre valg i Studenttinget har alle studenter mulighet til å stille. 19 
  20 
Representanten vil sitte fra 01.01.2015 frem til 31.12.2015, og første halvdel av 21 
perioden vil representanten sitte sammen med Jostein Opsahl, som sitter frem til 22 
31.07.2015. Representanten vil erstatte Andreas Norberg som sitter fram til 23 
31.12.2014. 24 
 25 
SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 26 
som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 27 
Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 28 
av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 29 
representanten som stedfortreder.  30 
 31 
Allmøte for siv.ing ble avholdt 11.11.14. Der ble Kim Allgot valgt til å innstilles til STi. 32 
 33 
Arbeidsutvalgets innstilling 34 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 35 



Arbeidsinstruks for FUS-representantene  1 

Vedtatt på Studenttingsmøte 2. mai 2013 2 

 3 

Studentrepresentantene i FUS skal ivareta sivilingeniørstudentenes interesser i  4 

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen.  5 

  6 

Allmøtet for sivilingeniørutdanningen innstiller en representant til Studenttinget, som  7 

så foretar den formelle oppnevningen. Det skal fortrinnsvis sitte en mannlig og en  8 

kvinnelig studentrepresentant i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår. Den  9 

FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for Studentrådet for  10 

sivilingeniørutdanningen som består av FTRer fra fakultetene som tilbyr  11 

sivilingeniørutdanning (IVT, IME, NT), samt IØT. Representantene jobber sammen  12 

og har kontortid to timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra  13 

studiesituasjon og timeplan.  14 

  15 

FUS-representantene har fast kontor som de deler med FTRene på IØT, AB og IVT.  16 

De har tilgang til en konsulent som er ansatt 100%, som deles med de andre  17 

tillitsvalgte  18 

  19 

Arbeidsoppgaver:  20 

- Forberede seg til og delta på FUS-møter. Her skal representantene ivareta  21 

sivilingeniørstudentenes perspektiver. 22 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for  23 

sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles  24 

høringssvar fra studentrådene IVT, NT, IME og IØT på høringer som  25 

kommer fra FUS.  26 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester.  27 

- Kontortid to timer pr. uke. 28 



 

13.11.2014  

 

 1 
  

Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Andreas Noteng 
_______________________________________________________________________ 2 

 3 
STi-sak 56/14  Oppnevning av studentrepresentant til Den sentrale klagenemnd 4 
_______________________________________________________________________ 5 
 6 
 7 
Bakgrunn for saken 8 
I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 9 
følgende oppgaver:  10 

 Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 11 
uten å være opptatt som student  12 

 klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 13 
 klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 14 

osv 15 
 16 
I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 17 
lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 18 
 19 
Saksbehandlers vurdering 20 
Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, en på høsten 21 
og en på våren. Vilde Coward og Merete Falck sitter som faste representanter med 22 
funksjonstid til hhv. 31.12.14 og 30.06.15. Vara er Anne Finstad og Iris Tveiten med 23 
funksjonstid til hhv. 31.12.14 og 30.06.15. 24 
 25 
Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer 26 
forberedelse før hvert møte, kompensert med 280 kr pr time for møtene og noe for 27 
forberedelse. 28 
 29 
Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 30 
sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 31 
har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 32 
 33 
Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 34 
Vedtak:  ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 35 
føringer for innstillingen.” 36 
 37 
Studenttinget velger en fast representant og en vararepresentant som skal sitte i Den 38 
Sentrale Klagenemnd for perioden 01.01.15 – 31.12.15.  39 
 40 
 41 
Arbeidsutvalgets innstilling 42 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  43 
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Eivind Rindal 

Arne Bergsgårds veg 15 

7033 Trondheim 

 

Studenttinget NTNU v. arbeidsutvalget 

Kopi Studentmediene i Trondheim, AUFs studentlag i Trondheim  

 

Trondheim 13. november 2014  

 

Interpellasjon om politiske studentgruppers rett til å ha stands på campus 

 

Fra ulikt hold, over de siste årene, har det stadig blitt reist spørsmål om hvilken rett politiske 

studentforeninger har til å ha stands på NTNUs campus. Spørsmålet er blitt reist tidligere fra ulikt hold 

deri blant Høyres studenter forening og SUs studentlag, etter at disse tidligere har opplevd å bli nektet 

standplass. Spørsmålet denne gangen reises etter at jeg har vært i kontakt med AUFs studentlag 

(tidligere Sosialdemokratisk studentforening/SSF), som har gitt meg innspill på at de føler at de på 

svakt grunnlagt er nektet standplass, har opplevd å ikke bli henvist fra NTNU til riktig 

saksbehandlende instans, ulik praksis på ulike campus/bygg og utydelighet rundt spørsmål om 

tilstedeværelse av politiske studentforeninger er ønskelig fra studentenes tillitsvalgte.   

Spørsmålene til ledelsen som jeg håper blir besvart går som følger:  

- Hvordan ser dere at dagens system, og håndhevelsen av dette, rundt tildeling av standplasser 

fungerer?   (Behandles dette av riktig instans, er praksis lik på ulike bygg, hvis ikke, hvorfor?) 

- Fungerer regelverket på en måte som sikrer likebehandling mellom ulike studentgrupper, eller 

er det formål som i dag prioriteres høyere enn andre, (er dette i så fall fundert i vedtak gjort i 

Studenttinget)? 

- Synes ledelsen i Studenttinget at det på generelt grunnlag er viktig at det legges til rette for at 

politiske foreninger kan virke på campus, hvis ja, hvilke tiltak kan være aktuelle for å 

fasiliteter enda bedre enn i dag? 

- Hvilket arbeid er utført fra ledelsen i Studenttinget og Studenttingets konsulenter på spørsmål 

om standstillatelser det siste året?   

- Hvordan kommer Studenttingets ledelse til å behandle denne saken videre? 

Siden dette er en interpellasjon (skriftlig spørsmål til ledelsen/arbeidsutvalget) forventes en muntlig 

redegjørelse for fem overnevnte spørsmål på kommende ordinære møte i Studenttinget. Oppklarende 

spørsmål kan rettes undertegnede.  
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Med vennlig hilsen 

 

 

Eivind Rindal 

Medlem av Studenttinget NTNU, SVT   
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