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MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE 
Studenttingsmøte 01/16 

Dato: 26.11.15 - Møtetid: 17.15 – Rådssalen i Hovedbygget på Gløshaugen 
Utsendt: 12.11.2015 

 
Til:  Arbeidsutvalget 
  Studenttingsrepresentanter med vara 
  Faste observatører 
 
 
Kopi til: Styret NTNU 
 Administrasjonen NTNU 
  Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
  Studenter i utvalg og tillitsverv 
  Studentmedia 

 

Saksliste: 

Studenttingssak 01/16 Valg av leder til Studenttinget NTNU* 
Studenttingssak 02/16 Valg av 2 AU-medlemmer på heltid til Studenttinget 

NTNU* 
Studenttingssak 03/16 Valg av 3 AU-medlemmer på deltid til Studenttinget  

  NTNU* 
 
 
    Eventuelt 

Møtekritikk 
 
 
 
 
Dersom du ikke kan møte, MÅ du melde fra til Studenttinget på tlf. 73 59 32 88/  
sti@studenttinget.no  
 
 
Jone Valen Trovåg /s/     
Leder       Hege Hoem Spjøtvold /s/ 

Førstekonsulent 
 

 
* vedlegg 
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DAGSORDEN MED SAKSLISTE 

Torsdag, 26.11.2015 i Rådssalen - Hovedbygget, Gløshaugen 
 

Kl. 17:15 Velkommen ved leder av Studenttinget 2015 

  Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 

  Godkjenning av dagsorden og tidsplan 

 

 

Kl. 17:20 Presentasjon av nye STi – runde rundt bordet  

 

Kl. 17:25 Presentasjon og spørrerunde av AU-medlemmer fra HiST, Gjøvik og

  Ålesund  

 

Kl. 17:45 Kort om Studenttinget og om gangen i møtet  

 

Kl. 17:50 STi-sak 01/16 Valg av leder til Studenttinget NTNU  

 

 

PAUSE kl. 19.15 – 19.30 

 

 

Kl.19:30 STi-sak 02/16 Valg av 2 AU-medlemmer på heltid til Studenttinget 

     NTNU 

 

PAUSE kl. 21.00 – 21.15 

 

 

Kl. 21:15 STi-sak 03/16 Valg av 3 AU-medlemmer på deltid til Studenttinget 

     NTNU 

 

Kl. 22:15 Konstituering av AU heltid 

 

Kl. 22:30 Eventuelt 

  Møtekritikk 

 

Kl. 22:45 Møtet heves 
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Møtedato: 26.11.2015                                Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
 

 
 

STi-sak 01/16  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 nestleder. 
 
Alle studenter ved NTNU kan stille til valg som leder. 
 
Leder av Studenttinget velges for perioden 1.1.2016 - 31.12 2016 
 

Arbeidsutvalgets innstilling 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
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Møtedato: 26.11.2016   Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
 

 
 

STi-sak 02/16 Valg Valg av 2 AU-medlemmer på heltid til 
Studenttinget NTNU  

 

 

Vedlegg 

Stillingsinstrukser heltid 

Forkortelser 

STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget 
NSO – Norsk Studentorganisasjon 

Bakgrunn for saken 
 

I forbindelse med fusjonen mellom NTNU, HiST, Gjøvik og Ålesund, har 
Studenttinget vedtatt å endre sammensetningen av Arbeidsutvalget. Det skal velges 
inn 2 representanter på heltid, som sammen med leder, de to på heltid fra HiST, 
stedlige ledere fra Gjøvik og Ålesund og AU-medlemmene på deltid, skal utgjøre 
Arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU.  
 
Konstitueringen av heltidsstillingene vil bli gjort etter valget på konstituerende STi-
møte. 
 
Alle studenter ved NTNU kan stille til valg. 

 
De velges for perioden 1.1.2016 - 31.12 2016 
 
 

Arbeidsutvalgets vurdering 

AU innstiller ikke i personvalg. 
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Møtedato: 26.11.2015     Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
 

 
 

STi-sak 03/16 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 2016. 
 
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 1.1.2016 - 31.12 2016 
 

Arbeidsutvalgets innstilling 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 
 
 

 



Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 

Vedtatt på Studenttingsmøte 05.11.2015 

 

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, Norsk Studentorganisasjon (NSO) og 

andre aktuelle fora. 

Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. aAlle medlemmer et 

ansvar for å fremme og diskutere saker med medstudenter og være aktive i offentlige 

debattfora. Arbeidsutvalget (AU) består av syv (7) studenter på heltid, og tre (3) studenter på 

deltid. AU har som oppgave å representere STi mellom møtene. AU innstiller i alle 

vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres innstilling blir lagt til grunn ved votering på 

STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i STi 

og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med Studenttinget. Styrerepresentantene 

deltar på møter i AU, men har ikke stemmerett. Alle medlemmer av AU skal skrive under på 

en arbeidskontrakt. 

 

Arbeidsutvalget 

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

NTNU, administrasjonen, studentene, NSO og media. Arbeidsutvalget skal, hvis det ikke er 

gyldig grunn til fritak:  

 Delta på alle STi-møter  

 Delta på alle AU-møter  

 Delta på oppstartsseminaret og motivasjonsseminaret 

 Delta på overlapp med nytt arbeidsutvalg  

 Delta på overlappshelg med styrerepresentantene  

 Delta på immatrikuleringen  

 Delta under valgukene  

 AU er bundet av Studenttingets politikk 

 

Media  

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

sørge for at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, kommunen, 

fylkeskommunen og på nasjonalt nivå. Leder skal allikevel oppfordre og legge til rette for at 

Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå i media med sine kampsaker. AU bør 

unngå å opptre som privatpersoner i media, med mindre annet er avklart med leder. 

 

Generelt  

Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til 

Studenttinget er fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra 

stillingsinstruksen, men Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av 

oppgavefordelingen må dette vedtas av Studenttinget. AU velger personlig vara internt i AU 



på verv de innehar i kraft av sin stilling. Råd, utvalg og oppgaver som ikke er spesifisert i 

instruksen fordeles på konstituerende AU-møte. 

Personer valt til ledelsen i STi skal være åpne om andre verv de har. Arbeidsmengden fra 

disse vervene skal ikke gå utover arbeidet i STi, og skal heller ikke medføre en rollekonflikt. 

Dette gjelder også for styrerepresentantene tilsatt av STi.  

 

1. Studenttingets representanter 
 Har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året  

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

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

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

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

 Skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 

 

2. Leder 
Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. 

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

organer. Leder har et særskilt ansvar for eksterne relasjoner og organer. 

Leder har ansvar for at alle relevante råd og utvalg blir fulgt opp og kan delegere 

arbeidsutvalgets deltagelse i disse. Leder har ansvar for følgende utvalg dersom ikke annet 

blir bestemt: 

 NTNUs dekanmøte 

 Arbeidsutvalget i Læringsmiljøutvalget 

 Trondheim Studentråd 

 Velferdstinget 

 Trondheim kommunes plangruppe 

 Fakultetsforum 

 

Leder har ansvar for å ha kontakt med NSO. 

Leder har ansvar for å holde kontakt og følge opp samarbeid med andre universiteter. 

Leder har ansvar for Studenttingets økonomi. 

Leder har personalansvar for Studenttingets ansatte og politisk valgte. 

Leder har ansvar for langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste Studentting. 

Leder har ansvar for å gjennomføre Studenttingets fag og forskningspolitikk. 

Leder uttaler seg på vegne av Studenttinget. 

 

3. Nestleder 
Nestleder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant i interne og eksterne 

organer. Nestleder har et særskilt ansvar for interne relasjoner og organer. 

Nestleder har ansvar for å delegere arbeidsoppgaver internt i AU i samråd med leder. 

Nestleder har ansvar for følgende utvalg dersom ikke annet blir bestemt. 



 NTNUs dekanmøte 

 Velferstinget 

 Fakultetsforum 

 

Nestleder har ansvar for å følge opp kontakten med NTNUs linjeforeninger og andre 

relevante interne organ. 

Nestleder har ansvar for at sakspapirer og lignende er ferdigstilt innen fristene til AU og STi-

møter 

Nestleder har ansvar for å skape et godt sosialt miljø på Studenttingets kontor for å fremmer 

et godt arbeidsmiljø. 

Nestleder har, sammen med leder, ansvar for å påse at arbeidsutvalgets medlemmer 

overholder en rimelig arbeidstid, og for å iverksetter tilrettelegging ved behov. 

Nestleder har ansvar for å gjennomføre Studenttingets fag og forskningspolitikk. 

Nestleder er leders stedfortreder ved behov. 

 

4. Studentdemokratisk ansvarlig 
Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for å følge opp og koordinere arbeid og prosjekter 

med NTNUs studentråd.  

Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for at alle studentråd blir fulgt opp av 

arbeidsutvalget. 

Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for kurs og opplæring av nye tillitsvalgte. 

Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for organiseringen av Studenttingets møter. 

 

5. Informasjonsansvarlig 
Informasjonsansvarlig har ansvaret for profilering og synliggjøring av Studenttingets arbeid.  

Informasjonsansvarlig har ansvar for Studenttingets profileringsmateriell. 

Informasjonsansvarlig har ansvar for at det arbeides med å oppdatere Studenttingets 

nettsider. 

Informasjonsansvarlig har ansvar for gjennomføringen av Studenttingets valg som leder av 

valgstyret. 

 

6. Fag- og forskningsansvarlig 
Fag og forskningsansvarlig har ansvar for å utarbeide Studenttingets fag- og 

forskningspolitikk. 

 

Fag- og forskningsansvarlig sitter i utdanningsutvalgets møter og har ansvar for å arrangere 

formøter med de fakultetstillitsvalgte i forkant av hvert møte. 



Fag- og forskningsansvarlig skal i samråd med Studentdemokratisk ansvarlig følge opp 

studentrådenes utdanningspolitiske arbeid. 

Fag- og forskningsansvarlig har ansvar for å følge opp nasjonalt arbeid med 

utdanningspolitikk i samarbeid med andre universiteter 

Fag- og forskningsansvarlig har ansvar for å følge opp NTNUs deltagelse i Nordtek og 

Nordic Five Tech. 

Fag- og forskningsansvarlig er leder og nestleders vara til dekanmøtet. 

 

7. Stedlig leder Gjøvik/Ålesund 
Stedlig leder har ansvaret for drift av det lokale studentdemokratiet ved henholdsvis Gjøvik 

og Ålesund. 

Stedlig leder har ansvar for å følge opp det lokale velferdsutvalg. 

Stedlig leder har, sammen med studentdemokratisk ansvarlig, ansvar for kurs og opplæring 

av tillitsvalgte. 

 

8. AU-medlemmene på deltid 
 

8.1 Generelt 

AU-medlemmene på deltid har ansvaret for  

 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover.  

 ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område.  

 skal selv skrive minst en (1) sak i funksjonsperioden.  

 skal selv komme med forslag til saker.  

 å holde politikken på sitt område oppdatert.  

 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene.  

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

 å skrive et utfyllende erfaringsdokument på slutten av sin funksjonstid.  

 

AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder:  

 Internasjonalt ansvarlig  

 Læringsmiljøansvarlig  

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  

 

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

områder. Det er forventet at AU-medlemmene har en arbeidsbelastning tilsvarende 

stillingsprosenten og er til stede på Studenttingskontoret. Dette er for å vise tilstedeværelse 

og å sikre god kontakt med ledelsen, men også for å lettere få hjelp og innspill fra andre i 

studentdemokratiet. AUs medlemmer kan også arbeide med andre prosjekter og 

interesseområder, så lenge dette er avklart med ledelsen. 

 



8.1 Internasjonalt ansvarlig 
 

Internasjonalt ansvarlig skal fronte Studenttingets internasjonale politikk utad, har ansvar for:  

 

Lokalt:  

 Holde kontakt med internasjonale studentorganisasjoner av interesse som ESN, ISU, ICOT og 
SAIH. 

 Revidere STi-sak 50/14 "Veien videre til utlandet på 1-2-3" hvert partallsår.  

 Holde kontakt med Internasjonal Seksjon ved NTNU og delta på deres møter.  
 

Lokalt:  

 Være oppdatert på nasjonal politikk angående internasjonalisering og utveksling.  

 Delta på SAIHs samlinger.  

 Ha kontakt med Internasjonal komité og internasjonalt ansvarlig i NSO. 

 Ha kontakt med andre studentpolitiske organ og parlament i saker som angår internasjonal 
studentpolitikk 

 

8.2 Læringsmiljøansvarlig  
 

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

skal derfor:  

Lokalt:  

 Følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU.  

 Sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget.  

 Følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU.  

 Følge opp problemene som kommer frem av undersøkelser som angår læringsmiljøet.  

 I samarbeid med likestillings- og inkluderingsansvarlig følge opp problemene som kommer 
frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse.  

 

Nasjonalt:  

 Ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår læringsmiljø  

 

8.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  

Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på likestilling og 

inkludering utad, og skal derfor:  

Lokalt:  

 Sitte som studentrepresentant i Tilretteleggingsforum.  

 Følge opp problemene som omhandler likestilling og inkludering.  

 I samarbeid med læringsmiljøansvarlig følge opp problemene som kommer frem av 
studentenes helse- og trivselsundersøkelse.  

Nasjonalt:  

 Ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår likestilling og inkludering. 

 

 



9. Styrerepresentantene 
 

Styrerepresentantene har ansvar for å arrangere formøter med de fakultetstillitsvalgte i 

forkant av hvert styremøte. 

Styrerepresentantene skal arrangere kurs for fakultetstillitsvalgte. 

Styrerepresentantene skal i samråd med studentdemokratisk ansvarlig følge opp 

studentrådene. 

Styrerepresentantene skal samarbeide med studentrepresentanter ved andre universiteter. 

Styrerepresentantene skal delta på Studenttingets møter og seminarer og holde 

Studenttinget oppdatert på styrets arbeid. 

Styrerepresentantene skal møte på arbeidsutvalgets innstillende møter og har ansvar for å 

bistå arbeidsutvalget i saksbehandlingsprosessen. Styrerepresentantene er ikke bundet av 

vedtak gjort i STi eller AU. 
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