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Møtedato: 26.11.2014                                Saksbehandler: Andreas Noteng 
 

 
 

STi-sak 01/15  Valg av leder til Studenttinget NTNU  
 

 

Vedlegg 
Stillingsinstruks leder 

Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget 
NSO – Norsk Studentorganisasjon 

Bakgrunn for saken 
Leder for Studenttinget NTNU er et heltidsverv som er kompensert. 
 
Leder skal koordinere arbeidet i Studenttinget NTNU sitt arbeidsutvalg, ha ansvaret 
for iverksettelse av vedtak fattet i Studenttinget NTNU og i arbeidsutvalget. Leder 
skal ha kjennskap til de enkelte saker som hører til de enkelte arbeidsområder. Leder 
er økonomiansvarlig og har ansvaret for at arbeidsutvalget fungerer etter sin 
arbeidsinstruks samt personalansvar for AU. 
 
Leder har også ansvaret for ekstern informasjonsvirksomhet, ansvaret for å holde 
kontakten med ledelsen ved NTNU og ansvaret for eksterne 
representasjonsoppgaver. Leder har det overordnede ansvar for å holde kontakt med 
andre studentorganisasjoner, lokalt og nasjonalt. Leder deltar på landsstyremøter i 
NSO og på dekanmøtene sammen med fag- og forskningspolitisk nestleder. 
 
Alle studenter ved NTNU kan stille til valg som leder. 
 
Leder av Studenttinget velges for perioden 1.1.- 31.12 2015 
 

Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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Møtedato: 26.11.2014   Saksbehandler: Andreas Noteng 
 

 
 

STi-sak 02/15 Valg av fag- og forskningspolitisk nestleder til 
Studenttinget NTNU 

 

 

Vedlegg 
Stillingsinstruks Fag- og forskningspolitisk nestleder 

Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget 
NSO – Norsk Studentorganisasjon 

Bakgrunn for saken 
Fag- og forskningspolitisk nestleder for Studenttinget NTNU er et kompensert 
heltidsverv.  
 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for saker av fagpolitisk karakter. 
 
Fag- og forskningspolitisk nestleder er saksforbereder til AU-møter og STi-møter. 
 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for å tilrettelegge og koordinere 
Studenttinget NTNU sitt arbeid med fagpolitikk på nasjonalt plan.  
 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvaret for å finne ut hvilken politikk på 
internasjonalt plan som vil påvirke norsk utdanningspolitikk og skal tilrettelegge og 
koordinere Studenttinget NTNU sitt arbeid i disse sakene.  
 

Alle studenter ved NTNU kan stille til valg som fag- og forskningspolitisk nestleder. 
 

Fag- og forskningspolitisk nestleder velges for perioden 1.1.- 31.12 2015 
 
 

Arbeidsutvalgets vurdering 
AU innstiller ikke i personvalg. 
 
 



 

12.11.14 
                                       

                                      side 1 

 

 

 
 
Møtedato: 26.11.2014                                  Saksbehandler: Andreas Noteng 
 

 
 

STi-sak 03/15 Valg av organisatorisk nestleder til Studenttinget 
NTNU  

 

 
Vedlegg 
Stillingsinstruks organisatorisk nestleder 

Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget 

Bakgrunn for saken 
Organisatorisk nestleder for Studenttinget NTNU er et kompensert heltidsverv. 
 
Organisatorisk nestleder har ansvaret for saker av organisatorisk karakter. 
 
Organisatorisk nestleder er saksforbereder til AU-møter og til STi-møter. 
 
Organisatorisk nestleder er leders stedfortreder i politiske, administrative og 
organisatoriske saker. 
 
Alle studenter ved NTNU kan stille til valg som organisatorisk nestleder. 
 

I STi-sak 37/10 ble bl.a. følgende vedtatt: 
 Valgstyret gjenopprettes med organisatorisk nestleder som leder. Det ansettes 

en administrativ stilling av valgstyrets budsjett med ansvar for å drifte valgene, 
henholdsvis en for styrevalget på våren og en for Studenttingsvalget på 
høsten 
  

 

Organisatorisk nestleder velges for perioden 1.1.- 31.12 2015 
 

Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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Møtedato: 26.11.2014     Saksbehandler: Andreas Noteng 
 

 
 

STi-sak 04/15 Valg av 3 representanter til arbeidsutvalget i 
Studenttinget NTNU  

 

 

Vedlegg  
Stillingsinstruks for AU-medlemmer 

Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget 
NSO – Norsk Studentorganisasjon 

Bakgrunn for saken 
Det skal velges 3 medlemmer til Arbeidsutvalget (AU).  Det vil være en stilling som 
kompenseres med 25 % av leders lønn i inntil 10 måneder. 
 
De som stiller til AU må være valgte representanter i Studenttinget NTNU 2015. 
 
Arbeidsutvalgets medlemmer skal møte på Arbeidsutvalgets møter og delta på møter 
og konferanser som arbeidsutvalget blir enige om. Alle de tre AU-medlemmene vil bli 
valgt under en valgomgang. Det er fire ulike ansvarsområder som fordeles internt på 
de tre medlemmene.  
Disse fire områdene er: 
 

 Internasjonalt ansvar 
 Likestillings- og inkluderingsansvar 
 Læringsmiljøansvar 

 
Arbeidsutvalget velges for perioden 1.1.- 31.12 2015 
 

Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 
 
 



Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 

Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 

Sist endret 09.10.2014 

Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er NTNU-

studentenes øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer og ivaretar studentenes 

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

Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. For at Studenttinget skal være 1 

relevant har alle medlemmer et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og 2 

være aktive i offentlige debattfora.  3 

Arbeidsutvalget (AU) består av tre (3) studenter på heltid, og tre (3) studenter på deltid. Ledelsen 4 

består av leder, organisatorisk nestleder og fag- og forskningspolitisk nestleder. AU har som oppgave 5 

å representere STi mellom møtene. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres 6 

innstilling blir lagt til grunn ved votering på STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er 7 

delegert gjennom tidligere vedtak i STi og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett 8 

fulltallig Studentting. Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke stemmerett. 9 

Styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi eller AU.  10 

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

Arbeidsutvalget 12 

AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for ledelsen ved NTNU, 13 

administrasjonen, studentene, NSO og media.  14 

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

 Delta på alle STi-møter. 16 

 Delta på alle AU-møter. 17 

 Delta på oppstartsseminaret i januar/februar og motivasjonsseminaret i august/september,  18 

 Delta på overlappshelgen i januar med nytt arbeidsutvalg 19 

 Delta på immatrikuleringen av de nye studentene i august 20 

 Delta under valgukene 21 

Media 22 

Som Studenttingets representant er leder den som skal skape god kontakt med media, og sørge for 23 

at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, kommunen og på nasjonalt nivå. 24 

Leder skal allikevel oppfordre og legge til rette for at Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå 25 

i media med sine kampsaker. Ledelsen skal ikke, og AU bør unngå å opptre som privatpersoner i 26 

media, med mindre annet er avklart med ledelsen. Styrerepresentantene oppfordres til å ha en 27 

ryddighet i media og ikke uttale seg på vegne av STi uten at dette er avklart med leder. 28 



Ledelsen og styrerepresentantene 29 

Personer valgt til ledelsen i STi skal klargjøre hvilke verv de har og være åpen om dette. Verv som 30 

ikke komprimiterer med rollen de har i STi er å anse som uproblematiske, men bør gjøres kjent for 31 

STi 32 

Generelt 33 

Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til Studenttinget er 34 

fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra stillingsinstruksen, men 35 

Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av oppgavefordelingen må dette vedtas av 36 

Studenttinget. AU velger personlig vara internt i AU på verv de innehar i kraft av sin stilling. 37 

1. Studenttingets medlemmer 38 

 har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året 39 

 har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi 40 

 har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og forme debatten 41 

 har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom 42 

 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer 43 

 skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 44 

2. Leder 45 

2.1 Representasjon 46 

Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant, både i interne og eksterne 47 

organer. Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget, og skal derfor: 48 

2.1.1 Generelt 49 

 vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant STis medlemmer 50 

 til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene ved NTNU 51 

 til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i studentdemokratiet 52 

 til enhver tid ha oversikt over STis politikk 53 

2.1.2 NTNU 54 

 møte i dekanmøtene 55 

 følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk sammen med nestlederne 56 

 følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne reglement og forskrifter 57 

sammen med nestlederne 58 

 være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 59 

 delta på møter med studiedirektøren 60 

 ha jevnlige møter med leder av DION sammen med nestlederne 61 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid ved NTNU sammen med fag- og forskningspolitisk 62 

nestleder 63 

 følge opp organisatorisk politikk ved NTNU sammen med organisatorisk nestleder 64 



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

medlemmene 66 

2.1.3 Lokalt 67 

 være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget 68 

 være Studenttingets kontakt mot det resterende studentdemokratiet i Trondheim 69 

 sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd 70 

 sitte som fast medlem i Dialogforum for helhetlig by- og campusutvikling 71 

2.1.4 Nasjonalt 72 

 være leder for medlemslaget i NSO 73 

 knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale organisasjoner 74 

 til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av interesse nasjonalt 75 

2.1.5 Økonomi- og personalansvar 76 

 ha ansvaret for at økonomien er i henhold til økonomireglementet 77 

 ha personalansvar for konsulentene, AU-medlemmene og valgte i Studenttinget 78 

 gjennomføre medarbeidersamtaler med AU-medlemmene 79 

 følge opp og legge til rette for utvikling av kompetanse av AU-medlemmene 80 

2.1.6 Planlegging og rapportering 81 

 ha ansvaret for langsiktig planlegging og rapportering 82 

 ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting 83 

 ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 84 

 ha arbeidsgiveransvar for, og daglig oppfølging av, styrerepresentantenen i den del av tiden 85 

de arbeider for STi 86 

3. Organisatorisk nestleder 87 

3.1 Organisasjon 88 

Organisatorisk nestleder har det organisatoriske og administrative ansvaret i Studenttinget, og 89 

skal derfor: 90 

3.1.1 Studentdemokratiet 91 

 følge opp og koordinere arbeidet i studentdemokratiet ved NTNU, særlig studentrådene 92 

 arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant studentrepresentantene på 93 

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

3.1.2 Studenttinget 95 

 være leder av Studenttingets valgstyre, og organisere Studenttingsvalg og styrevalg 96 

 koordinere arbeidet internt i arbeidsutvalget 97 

 være den daglige kontakten mellom Studenttinget og arbeidsutvalget 98 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs organisatoriske politikk 99 



3.1.3 NTNU 100 

 representere Studenttinget i utvalg som tar for seg organisatoriske og administrative 101 

endringer ved institusjonen 102 

 sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNUs organisasjon, gradsforvaltning, 103 

reglement og forskrifter 104 

 delta på møter med studiedirektøren  105 

3.1.4 Informasjonsarbeid 106 

 bidra i Studenttingets informasjonsarbeid 107 

 koordinere ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeid 108 

 holde Studenttinget orientert om aktuelle saker i media gjennom sosiale medier 109 

 utarbeide infomateriell  110 

 gjøre innholdsmessige oppdateringer på sosiale medier og hjemmesider 111 

 legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg som Studenttinget innstiller til 112 

3.1.5 Stedfortreder og ansvar 113 

 hvis leder ikke er i stand til å utføre sitt virke over lenger tid, ha ansvaret for at leders plikter 114 

blir fordelt og ivaretatt. Dette skal gjøres i samarbeid med resten av AU.  Studenttinget skal 115 

informeres om hvordan ansvarsfordelingen blir 116 

 være leders stedfortreder 117 

 ved leders eller fag- og forskningspolitisk nestleders fravær være vara i dekanmøtene 118 

 være leders vara i Trondheim Studentråd og i Dialogforum for helhetlig by- og 119 

campusutvikling 120 

 være leders stedfortreder i velferdssaker og kontakten til Velferdstinget 121 

4. Fag- og forskningspolitisk nestleder 122 

Utdanningspolitisk 123 

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

4.1 Studentdemokratiet 125 

 arrangere formøter for Utdanningsutvalgets møter 126 

 bidra sterkt til Studenttingets fag- og forskningspolitikk  127 

4.1.2 NTNU 128 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk 129 

 følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ 130 

 følge opp sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og sørge for at de 131 

blir behandlet på rett instans 132 

 delta på dekanmøtene 133 

 delta på møter i Utdanningsutvalget 134 

 følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 135 



4.1.3 Nasjonalt 136 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer ved andre universiteter og i nasjonale 137 

organisasjoner 138 

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

4.1.4 Internasjonalt 140 

 skal i samarbeid med internasjonalt ansvarlig i AU, vite hvilken politikk som påvirker norsk 141 

utdanningspolitikk 142 

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

utdanningsfora 144 

 delta på SUNTU og SEFI-møter av interesse 145 

 delta på Nordteks årlige konferanse 146 

5. AU-medlemmene på deltid 147 

5.1 Generelt 148 

AU-medlemmene har ansvaret for: 149 

 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover 150 

o ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område 151 

o på første STi-møte hvert semester legge frem en plan for semesteret 152 

o skal selv skrive minst en (1) sak i semesteret 153 

o skal selv komme med minst fem (5) forslag til saker i løpet av funksjonsperioden 154 

o å holde politikken på sitt område oppdatert 155 

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

ansvarsområder 157 

 å skrive erfaringsdokument når året er omme 158 

 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene 159 

 å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene sitter i 160 

AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder: 161 

 Internasjonalt ansvarlig 162 

 Læringsmiljøansvarlig 163 

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 164 

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

Det er forventet at AU-medlemmene jobber minst 10 timer per uke utenom STi-møter, hvor 8 av 166 

disse skal være på Studenttingskontoret. Dette er for å vise tilstedeværelse og å sikre god 167 

kontakt med ledelsen, men også for å lettere få hjelp og innspill fra andre i studentdemokratiet. 168 

AUs medlemmer kan også arbeide med andre prosjekter og interesseområder, så lenge dette er 169 

avklart med ledelsen. 170 

AUs ansvarsområder kan endres hvis Studenttinget finner dette ønskelig, og det skal da vedtas 171 

på et Studenttingsmøte. 172 



5.2 Internasjonalt ansvarlig 173 

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

5.2.1 Lokalt 175 

 delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling 176 

 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper av interesse 177 

 holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med leder for 178 

internasjonal seksjon 179 

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

2-3” 181 

5.2.2 Nasjonalt 182 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger 183 

 ha kontakt med internasjonal komité i NSO 184 

 ha kontakt med andre internasjonalt ansvarlige studenter som er av interesse 185 

5.3 Læringsmiljøansvarlig 186 

Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS utad, og skal 187 

derfor: 188 

5.3.1 Lokalt 189 

 følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU 190 

 sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 191 

 sitte i arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 192 

 følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU 193 

 følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 194 

 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse 195 

5.3.2 Nasjonalt 196 

 ha kontakt med andre læringsmiljøansvarlige studenter som er av interesse 197 

5.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 198 

Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på likestilling og 199 

inkludering utad, og skal derfor: 200 

5.4.1 Lokalt 201 

 sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité 202 

 sitte som studentrepresentant i Tilretteleggingsforum  203 

 følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 204 

 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse 205 

5.4.2 Nasjonalt 206 

 ha kontakt med andre likestillings- og inkluderingsansvarlige studenter som er av 207 

interesse 208 



6. Styrerepresentantene 209 

Styrerepresentantene jobber 2/3 for Studenttinget. De skal ikke fronte Studenttingets politikk i 210 

styret, men fungere som konsulenter for den daglige ledelsen. I dette legges at de er med å drifte 211 

STi i daglige oppgaver. De skal derfor gjennom stillingsprosenten i Studenttinget: 212 

 være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU 213 

 være medlemmer av Studenttingets valgstyre 214 

 være med å arrangere seminarer, og ha egen bolk for fakultetstillitsrepresentantene 215 

 skrive minst en (1) egen politisk sak for Studenttinget i semesteret 216 

 bistå ledelsen i saksskriving og innhente bakgrunnsinformasjon ved behov 217 

 skrive valgsaker og organisatoriske saker for Studenttinget 218 

 ha ansvar for tavler og skjermer som Studenttinget disponerer 219 

 arrangere kampanjer i samarbeid med organisatorisk nestleder 220 

 bistå administrativt ved behov 221 

 ha god og jevnlig kontakt med fakultetstillitsrepresentantene 222 

 møte sammen med en i ledelsen på studentrådsmøtene så langt det er mulig 223 

 holde studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i styret 224 

 holde studentdemokratiet oppdatert på hva som skjer i styrene ved andre universiteter 225 

 arbeide for positiv oppmerksomhet om NTNU som universitet - nasjonalt og 226 

internasjonalt  227 

 delta på AUs møter med tale og forslagsrett 228 

 skal ikke uttale seg på vegne av Studettinget, eller om den interne saksgangen i 229 

Studenttinget NTNU, før vedtak fattes 230 


	Saksliste:

