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Møtedato: 
02.02.2017 

Saksbehandlere: Marte Øien 

___________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 03/17 Stillingsinstrukser Studenttinget 4 

 5 

___________________________________________________________________ 6 

Forkortelser 7 

AU – Arbeidsutvalget 8 

ISFiT – International Student Festival in Trondheim 9 

ISU – International Students Union 10 

NSO – Norsk Studentorganisasjon 11 

SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 12 

UU - Utdanningsutvalget 13 

___________________________________________________________________ 14 

 15 

Vedlegg: 16 

Vedlegg 1 – Forslag til nye stillingsinstrukser 17 

Vedlegg 2 –Nåværende stillingsinstrukser 18 

 19 

Bakgrunn for saken 20 

Med bakgrunn i vedtak av Studenttinget i 2016 om ny struktur av arbeidsutvalget må 21 

det vedtas nye stillingsinstrukser for Studenttinget. 22 

 23 

Saksbehandlernes vurdering 24 

Saksbehandler mener at man ikke bør ha alt for utfyllende beskrivelser av hvert 25 

enkelt medlems arbeidsoppgaver i stillingsinstruksen, men at noen av de mest 26 

sentrale oppgavene burde fordeles gjennom denne. En utfyllende liste vil føre til 27 

mindre fleksibilitet i sakene studentdemokratiets heltidsstillinger arbeider med, og 28 

man vil ikke ha de samme mulighetene til å ta tak i hastesaker som dersom 29 

instruksene er mer åpne.  Saksbehandler mener at kjerneoppgavene likevel er 30 

ivaretatt. 31 

 32 

Studenttingets representanter 33 

Studenttingets representanter har også naturlig nok forpliktelser knyttet til 34 

Studenttingets arbeid, og den gamle instruksen er videreført i forslaget til ny instruks. 35 

Den eneste endringen er knyttet til at man foreslår å øke forpliktelsen i forbindelse 36 

med valg fra tre timer i den gamle instruksen, til fire timer i den nye. 37 

 38 

Studenttingets ledergruppe 39 

Studenttingets ledergruppe er definert i Studenttingets reglement §4.1. 40 

Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet som hadde 41 

førstegangsvedtak på Studenttingets møte 19.10.16, STi-sak 29/16. 42 

Ledergruppen omfatter AU og studentene i universitetsstyret. I Studenttingets 43 
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reglement §4.6 Observatører slås det fast at: «Ledergruppen skal delta på 44 

arbeidsutvalgets møter med tale- og forslagsrett» og saksbehandler foreslår at dette 45 

også skal tas med inn i stillingsbeskrivelsene, da dette vil være ryddig. 46 

I instruksen understrekes det også at det er ledergruppen som i fellesskap har 47 

ansvar for kontakten med det øvrige studentdemokratiet ved NTNU, linjeforeninger 48 

og andre studentorganisasjoner. 49 

 50 

Leder 51 

Leders oppgaver og instruks foreslås videreført. 52 

 53 

Nestleder 54 

For nestlederrollen kunne man ha listet en rekke av arbeidsoppgavene fra leders 55 

instruks, men det er implisitt i en rolle som nestleder at man er leders stedfortreder 56 

og tropper inn i denne rollen ved behov. Saksbehandlerne gjør også oppmerksom på 57 

at nestlederrollen kommer i tillegg til en av de politiske rollene i arbeidsutvalget slik at 58 

man får to stillingsinstrukser å forholde seg til. 59 

 60 

Fagpolitisk ansvarlig 61 

Stillingsinstruksen er i stor grad en videreføring av nåværende fag og 62 

forskningsansvarliges stillingsinstruks.  63 

Det eksplisitte ansvaret for å følge opp de nordiske utdanningssamarbeidene Nordic 64 

Five Tech og Nordtek er tatt ut av fagpolitisk ansvarliges stillingsinstruks, men 65 

ansvaret ligger fortsatt til AU. 66 

Det foreslås at de ulike rollene som vara tillegges AU å bli enige om, og rollen som 67 

vara for dekanmøtet er derfor tatt ut av Fagpolitisk ansvarlig sin instruks. 68 

 69 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 70 

Stillingen er en av de to nye heltidsstillingene etter ny organisering av AU som trådde 71 

kraft fra 2017.  72 

Instruksen baserer seg på nåværende stillingsinstruks for læringsmiljøansvarlig.  73 

 74 

Internasjonalt ansvarlig 75 

Stillingen er en av de to nye heltidsstillingene etter ny organisering av AU som trådde 76 

kraft fra 2017. 77 

Instruksen baserer seg på nåværende stillingsinstruks for internasjonalt ansvarlig. 78 

 79 

Stedlige ledere 80 

De stedlige ledernes stillingsinstruks vedtas av de lokale studentparlamentene, 81 

utover oppgaver som ligger felles for hele ledergruppen. 82 

 83 

Styremedlemmene 84 

Studentene i universitetsstyrets stillingsinstrukser videreføres. Noen av pliktene som 85 

tidligere har ligget eksplisitt hos styremedlemmene er flyttet til ledergruppen, for 86 

eksempel deltagelse på AU-møtene og det er derfor ingen praktisk endring i 87 

arbeidsoppgavene.  88 

 89 

Saksbehandlers innstilling 90 

AU vedtar nye stillingsinstrukser for Studenttinget.  91 
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Stillingsinstruks for Studenttinget NTNU 1 

Studenttinget NTNU (STi) fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. Alle 2 

representantene har et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og 3 

være aktive i offentlige debattfora. 4 

 5 

Studenttingets representanter 6 

Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan. Det medfører et stort ansvar for 7 

representantene, som skal uttale seg på vegne av alle NTNUs studenter. Studenttingets 8 

representanter 9 

 skal fremme sine personlige kampsaker i løpet av året 10 

 skal få innspill fra studentene til saker som skal diskuteres i STi 11 

 skal møte godt forberedt til STi-møtene, for å delta i og forme debatten 12 

 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst fire – 4 – timer 13 

 skal hjelpe til under immatrikuleringen ved behov 14 

 15 

Studenttingets ledergruppe 16 

Studenttingets ledergruppe består av Studenttingets arbeidsutvalg (AU), de stedlige lederne i 17 

henholdsvis Gjøvik og Ålesund, samt de studentvalgte medlemmene i universitetsstyret. 18 

Ledergruppa skal, hvis det ikke er tungtveiende grunner til fritak: 19 

 delta på alle STi-møter 20 

 delta på alle AU-møter 21 

 delta på alle ledergruppemøter 22 

 delta og bidra på Studenttingets seminarer 23 

 delta på ledergruppas overlappseminarer 24 

 delta på immatrikuleringen 25 

 delta under valgukene 26 

Deltagelse på AU- og ledergruppemøter kan gjøres ved digitalt oppmøte.  27 

 28 

Ledergruppa har i fellesskap ansvar for 29 

 å ha god kontakt med resten av studentdemokratiet ved NTNU. 30 

 å ha god kontakt med linjeforeninger og andre relevante studentorganisasjoner. 31 

 32 

Ledergruppa oppnevner studentenes valgstyre.  33 

 34 

Arbeidsutvalget (AU) 35 

Arbeidsutvalget har som oppgave å representere Studenttinget mellom møtene, og har et 36 

særlig ansvar for å fremme og gjennomføre Studenttingets politikk. AU er bundet av 37 

Studenttingets vedtak. 38 

 AU skal innstille i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget. 39 

 AU skal ha oversikt over Studenttingets politikk i aktuelle saker, og sørge for at den er 40 

relevant og oppdatert. 41 

 AU oppnevner vara ved behov.  42 

 43 

Leder 44 

Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. Leder har et særskilt ansvar for å 45 

ivareta Studenttingets relasjoner med eksterne parter. 46 

Det er leders ansvar at alle relevante råd og utvalg følges opp, og leder kan delegere 47 

arbeidsutvalgets deltagelse i disse. Dersom ikke annet blir bestemt skal leder møte i: 48 

 NTNUs dekanmøte 49 

 Læringsmiljøutvalgets arbeidsutvalg 50 

 Trondheim Studentråd 51 

 Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 52 

 Trondheim kommunes plangruppe 53 

 Fakultetsforum 54 

Leder 55 

 har ansvar for å ivareta Studenttingets kontakt med NSO. 56 

 har ansvar for å ivareta samarbeidet med andre institusjoners studentdemokratier. 57 
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 har ansvar for Studenttingets økonomi. 58 

 har personalansvar for Studenttingets ansatte og ledergruppa. 59 

 har ansvar for langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste Studentting. 60 

 skal sørge for god kontakt med media, og bistå både Studenttingets representanter 61 

og ledergruppe til å fremme saker i det offentlige rom. 62 

 uttaler seg på vegne av Studenttinget NTNU. 63 

 64 

Nestleder 65 

Nestleder velges blant arbeidsutvalgets øvrige medlemmer, og skal være leders 66 

stedfortreder ved behov, og møter fast i NTNUs dekanmøte. 67 

Nestleder har et særskilt ansvar for 68 

 å bistå leder i behandling av personalsaker. 69 

 å delegere arbeidsoppgaver internt i AU i samråd med leder. 70 

 i samråd med leder holde tett kontakt med Velferdstinget. 71 

 72 

Fagpolitisk ansvarlig 73 

Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets utdanningspolitikk, forskningspolitikk og 74 

oppfølging av kvalitetsarbeidet ved universitetet. Fagpolitisk ansvarlig skal 75 

 sitte i Utdanningsutvalget og ivareta Studenttingets kontakt med prorektor for 76 

utdanning, samt arrangere formøter for de fakultetstillitsvalgte og stedlige ledere før 77 

UU-møtene. 78 

 følge opp nasjonalt arbeid med utdanningspolitikk i samarbeid med andre 79 

institusjoners studentdemokratier og NSO. 80 

 81 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 82 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets læringsmiljøpolitikk, 83 

tilretteleggingsarbeid og likestillingsarbeid. 84 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal 85 

 sitte som studentmedlem i Læringsmiljøutvalget og andre tilhørende råd. 86 

 holde tett kontakt med avdelingsleder ved Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU. 87 

 følge opp arbeidet med HMS og avvikssystemet ved NTNU. 88 

 følge opp nasjonalt arbeid om læringsmiljø i samarbeid med andre institusjoners 89 

studentdemokratier og NSO. 90 

 følge opp arbeidet med regionalt rusnettverk. 91 

 92 

Internasjonalt ansvarlig 93 

Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi, og 94 

kontakt med NTNUs internasjonale studenter. Internasjonalt ansvarlig har også et særskilt 95 

ansvar for formidling av Studenttingets arbeid og for Studenttingets nettside. Internasjonalt 96 

ansvarlig skal 97 

 følge opp NTNUs arbeid med internasjonalisering. 98 

 holde tett kontakt med seksjonsleder for Internasjonal seksjon ved NTNU. 99 

 sitte i styret til ISU-Trondheim. 100 

 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper 101 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger nasjonalt 102 

 følge opp nasjonalt arbeid med internasjonal studentpolitikk i samarbeid med andre 103 

institusjoners studentdemokratier og NSO. 104 

 105 

Stedlige ledere 106 

Stedlige ledere har ansvar for drift av det lokale studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik og 107 

NTNU i Ålesund. De lokale studentparlamentene vedtar stillingsinstruks for stedlige ledere 108 

utover det som gjelder for Studenttingets ledergruppe. 109 

 110 

Styremedlemmene 111 

Studentene i universitetsstyret bistår Studenttinget i sin daglige drift. Deres arbeidsoppgaver 112 

innebærer blant annet å 113 

 arrangere relevante kurs for de fakultetstillitsvalgte. 114 
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 samarbeide med studentmedlemmer i andre universitetsstyrer. 115 

 bistå arbeidsutvalget i saksbehandling til AU-møter og STi-møter. 116 

 Arrangere formøter før universitetsstyremøtene for de fakultetstillitvalgte og stedlige 117 

lederne. 118 

 Sitte i aktuelle råd og utvalg  119 
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 3 

Stillingsinstrukser Studenttinget 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 
Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 7 

Sist endret 05.11.2015 8 

Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er 9 

NTNU-studentenes øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer og ivaretar 10 

studentenes interesser ovenfor rektoratet ved NTNU, Norsk Studentorganisasjon (NSO) og 11 

andre aktuelle fora. 12 

 13 

 14 

Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. aAlle medlemmer et ansvar 15 

for å fremme og diskutere saker med medstudenter og være aktive i offentlige debattfora. 16 

Arbeidsutvalget (AU) består av syv (7) studenter på heltid, og tre (3) studenter på deltid. AU 17 

har som oppgave å representere STi mellom møtene. AU innstiller i alle vedtakssaker som 18 

blir lagt frem for STi og deres innstilling blir lagt til grunn ved votering på STi-møtene. AU 19 

kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i STi og saker de mener 20 

det ikke er nødvendig å ta opp med Studenttinget. Styrerepresentantene deltar på møter i AU, 21 

men har ikke stemmerett. Alle medlemmer av AU skal skrive under på en arbeidskontrakt. 22 

 23 

 24 

Arbeidsutvalget 25 
 26 

AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for ledelsen 27 

ved NTNU, administrasjonen, studentene, NSO og media. Arbeidsutvalget skal, hvis det ikke 28 

er gyldig grunn til fritak:  29 

 30 

 Delta på alle STi-møter  31 

 Delta på alle AU-møter  32 

 Delta på oppstartsseminaret og motivasjonsseminaret 33 

 Delta på overlapp med nytt arbeidsutvalg  34 

 Delta på overlappshelg med styrerepresentantene  35 

 Delta på immatrikuleringen  36 

 Delta under valgukene  37 

 AU er bundet av Studenttingets politikk 38 

 39 

 40 

 41 

Media  42 

 43 
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Som Studenttingets representant er leder den som skal skape god kontakt med media, og 44 

sørge for at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, kommunen, 45 

fylkeskommunen og på nasjonalt nivå. Leder skal allikevel oppfordre og legge til rette for at 46 

Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå i media med sine kampsaker. AU bør unngå 47 

å opptre som privatpersoner i media, med mindre annet er avklart med leder. 48 

 49 

Generelt  50 
 51 

Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til 52 

Studenttinget er fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra 53 

stillingsinstruksen, men Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av 54 

oppgavefordelingen må dette vedtas av Studenttinget. AU velger personlig vara internt i AU 55 

på verv de innehar i kraft av sin stilling. Råd, utvalg og oppgaver som ikke er spesifisert i 56 

instruksen fordeles på konstituerende AU-møte. 57 

 58 

Personer valt til ledelsen i STi skal være åpne om andre verv de har. Arbeidsmengden fra 59 

disse vervene skal ikke gå utover arbeidet i STi, og skal heller ikke medføre en rollekonflikt. 60 

Dette gjelder også for styrerepresentantene tilsatt av STi.  61 

 62 

 63 

1. Studenttingets representanter 64 

 65 

 Har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året  66 

 Har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi  67 

 Har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og forme 68 

debatten  69 

 Har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom  70 

 Skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer  71 

 Skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 72 

 73 

 74 

2. Leder 75 

 76 

Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. 77 

Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant i interne og eksterne 78 

organer. Leder har et særskilt ansvar for eksterne relasjoner og organer. 79 

 80 

Leder har ansvar for at alle relevante råd og utvalg blir fulgt opp og kan delegere 81 

arbeidsutvalgets deltagelse i disse. Leder har ansvar for følgende utvalg dersom ikke annet 82 

blir bestemt: 83 

 84 

 NTNUs dekanmøte 85 

 Arbeidsutvalget i Læringsmiljøutvalget 86 

 Trondheim Studentråd 87 

 Velferdstinget 88 

 Trondheim kommunes plangruppe 89 

 Fakultetsforum 90 

 91 

Leder har ansvar for å ha kontakt med NSO. 92 
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 93 

Leder har ansvar for å holde kontakt og følge opp samarbeid med andre universiteter. 94 

 95 

Leder har ansvar for Studenttingets økonomi. 96 

 97 

Leder har personalansvar for Studenttingets ansatte og politisk valgte. 98 

 99 

Leder har ansvar for langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste Studentting. 100 

 101 

Leder har ansvar for å gjennomføre Studenttingets fag og forskningspolitikk. 102 

 103 

Leder uttaler seg på vegne av Studenttinget. 104 

 105 

 106 

3. Nestleder 107 

 108 

Nestleder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant i interne og eksterne 109 

organer. Nestleder har et særskilt ansvar for interne relasjoner og organer. 110 

 111 

Nestleder har ansvar for å delegere arbeidsoppgaver internt i AU i samråd med leder. 112 

 113 

Nestleder har ansvar for følgende utvalg dersom ikke annet blir bestemt. 114 

 115 

 NTNUs dekanmøte 116 

 Velferstinget 117 

 Fakultetsforum 118 

 119 

 120 

Nestleder har ansvar for å følge opp kontakten med NTNUs linjeforeninger og andre relevante 121 

interne organ. 122 

 123 

Nestleder har ansvar for at sakspapirer og lignende er ferdigstilt innen fristene til AU og STi-124 

møter. 125 

 126 

Nestleder har ansvar for å skape et godt sosialt miljø på Studenttingets kontor for å fremmer 127 

et godt arbeidsmiljø. 128 

 129 

Nestleder har, sammen med leder. ansvar for å påse at arbeidsutvalgets medlemmer 130 

overholder en rimelig arbeidstid, og for å iverksetter tilrettelegging ved behov. 131 

 132 

Nestleder har ansvar for å gjennomføre Studenttingets fag og forskningspolitikk. 133 

 134 

Nestleder er leders stedfortreder ved behov. 135 

 136 

 137 

 138 

4. Studentdemokratisk ansvarlig 139 

 140 

Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for å følge opp og koordinere arbeid og prosjekter 141 

med NTNUs studentråd.  142 
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 143 

Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for at alle studentråd blir fulgt opp av 144 

arbeidsutvalget. 145 

 146 

Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for kurs og opplæring av nye tillitsvalgte. 147 

 148 

Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for organiseringen av Studenttingets møter. 149 

 150 

 151 

 152 

5. Informasjonsansvarlig 153 

 154 

 155 

Informasjonsansvarlig har ansvaret for profilering og synliggjøring av Studenttingets arbeid.  156 

 157 

Informasjonsansvarlig har ansvar for Studenttingets profileringsmateriell. 158 

 159 

Informasjonsansvarlig har ansvar for at det arbeides med å oppdatere Studenttingets nettsider. 160 

 161 

Informasjonsansvarlig har ansvar for gjennomføringen av Studenttingets valg som leder av 162 

valgstyret. 163 

 164 

 165 

 166 

6. Fag- og forskningsansvarlig 167 

 168 

Fag og forskningsansvarlig har ansvar for å utarbeide Studenttingets fag- og 169 

forskningspolitikk. 170 

 171 

Fag- og forskningsansvarlig sitter i utdanningsutvalgets møter og har ansvar for å arrangere 172 

formøter med de fakultetstillitsvalgte i forkant av hvert møte. 173 

 174 

Fag- og forskningsansvarlig skal i samråd med Studentdemokratisk ansvarlig følge opp 175 

studentrådenes utdanningspolitiske arbeid. 176 

 177 

Fag- og forskningsansvarlig har ansvar for å følge opp nasjonalt arbeid med 178 

utdanningspolitikk i samarbeid med andre universiteter. 179 

 180 

Fag- og forskningsansvarlig har ansvar for å følge opp NTNUs deltagelse i Nordtek og Nordic 181 

Five Tech. 182 

 183 

Fag- og forskningsansvarlig er leder og nestleders vara til dekanmøtet. 184 

 185 

 186 

 187 

7. Stedlig leder Gjøvik/Ålesund 188 

 189 

Stedlig leder har ansvaret for drift av det lokale studentdemokratiet ved henholdsvis Gjøvik 190 

og Ålesund. 191 

 192 
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Stedlig leder har ansvar for å følge opp det lokale velferdsutvalg. 193 

 194 

Stedlig leder har, sammen med studentdemokratisk ansvarlig, ansvar for kurs og opplæring av 195 

tillitsvalgte. 196 

 197 

 198 

 199 

8. AU-medlemmene på deltid 200 

 201 

8.1 Generelt 202 

AU-medlemmene på deltid har ansvaret for  203 

 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover.  204 

 ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område.  205 

 skal selv skrive minst en (1) sak i funksjonsperioden.  206 

 skal selv komme med forslag til saker.  207 

 å holde politikken på sitt område oppdatert.  208 

 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene.  209 

 å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene sitter i.  210 

 å skrive et utfyllende erfaringsdokument på slutten av sin funksjonstid.  211 

 212 

 213 

AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder:  214 

 Internasjonalt ansvarlig  215 

 Læringsmiljøansvarlig  216 

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  217 

 218 

Studenttinget skal informeres om hvem av AU-medlemmene som har ansvar for hvilke 219 

områder. Det er forventet at AU-medlemmene har en arbeidsbelastning tilsavarende 220 

stillingsprosenten og er til stede på Studenttingskontoret. Dette er for å vise tilstedeværelse og 221 

å sikre god kontakt med ledelsen, men også for å lettere få hjelp og innspill fra andre i 222 

studentdemokratiet. AUs medlemmer kan også arbeide med andre prosjekter og 223 

interesseområder, så lenge dette er avklart med ledelsen. 224 

 225 

8.2 Internasjonalt ansvarlig  226 

 227 

Internasjonalt ansvarlig skal fronte Studenttingets internasjonal politikk utad, og skal derfor:  228 

 229 

Lokalt:  230 

 Delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling  231 

 Sitte i styret i ISU-Trondheim  232 

 Holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper av 233 

interesse  234 

 Holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med leder for 235 

internasjonal seksjon  236 

 Ha ansvaret for årlig gjennomgang av listen over tiltak i STi-sak 40/12 ”Veien videre 237 

på 1-2-3”  238 

 239 

Nasjonalt:  240 

 Delta på SAIHs vår- og høstsamlinger  241 
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 Ha kontakt med internasjonal komité i NSO  242 

 Ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår internasjonal 243 

studentpolitikk  244 

 245 

8.3 Læringsmiljøansvarlig  246 

 247 

Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS utad, og 248 

skal derfor:  249 

 250 

Lokalt:  251 

 Følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU.  252 

 Sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget.  253 

 Følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU.  254 

 Følge opp problemene som kommer frem av undersøkelser som angår læringsmiljøet.  255 

 I samarbeid med likestillings- og inkluderingsansvarlig følge opp problemene som 256 

kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse.  257 

 258 

Nasjonalt:  259 

 Ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår læringsmiljø  260 

 261 

8.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  262 

 263 

Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på likestilling og 264 

inkludering utad, og skal derfor:  265 

 266 

Lokalt:  267 

 Sitte som studentrepresentant i Tilretteleggingsforum.  268 

 Følge opp problemene som omhandler likestilling og inkludering.  269 

 I samarbeid med læringsmiljøansvarlig følge opp problemene som kommer frem av 270 

studentenes helse- og trivselsundersøkelse.  271 

 272 

Nasjonalt:  273 

 Ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår likestilling og 274 

inkludering. 275 

 276 

 277 

9. Styrerepresentantene 278 

 279 

Styrerepresentantene har ansvar for å arrangere formøter med de fakultetstillitsvalgte i forkant 280 

av hvert styremøte. 281 

 282 

Styrerepresentantene skal arrangere kurs for fakultetstillitsvalgte. 283 

 284 

Styrerepresentantene skal i samråd med studentdemokratisk ansvarlig følge opp 285 

studentrådene. 286 

 287 

Styrerepresentantene skal samarbeide med studentepresentanter ved andre universiteter. 288 

 289 
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Styrerepresentantene skal delta på Studenttingets møter og seminarer og holde Studenttinget 290 

oppdatert på styrets arbeid. 291 

 292 

Styrerepresentantene skal møte på arbeidsutvalgets innstillende møter og har ansvar for å 293 

bistå arbeidsutvalget i saksbehandlingsprosessen. Styrerepresentantene er ikke bundet av 294 

vedtak gjort i STi eller AU. 295 

 296 

 297 

 298 



 

27.01.2017  

 

 
  

Møtedato: 02.02.2017 Saksbehandler: Magnus Johannesen 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak- 04/17 Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 
 
Forkortelser 
AU: Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
STi: Studenttinget 
NSO: Norsk Studentorganisasjon 
StAR: Students at Risk 
SAR: Scholars at Risk 
LMU: Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget definerer i starten av hvert år hva som skal være hovedprioriteringer for 
året som kommer. Dette har tidligere vært delt mellom «Politisk plattform» og 
«Handlingsplan». For å sørge for bedre integrasjon av arbeidsoppgaver og lignende 
politikk er dette komprimert til ett arbeidsprogram. Dette skal fungere som et 
overordnet dokument som skal vise hovedprioriteringene for året 2017. 
 
Saksbehandlers vurdering 
Dokumentet holder seg i hovedsak til det politiske grunnlaget, og definerer noen punkter 
som kan sees på som mellommål som det skal tilstrebes å nå i løpet av perioden. 
Helheten kan sees på som en utdyping av stillingsinstruksene, og peke retningen for 
medlemmene i arbeidsutvalget. 
 
Dokumentet er delt inn i politiske områder med utfyllende informasjon om Studenttingets 
politikk på området. 
  
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Studenttinget vedtar arbeidsprogram for 2017 med de endringer som kommer i løpet 
av møtet. 



Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 1 

Innledning 2 

Arbeidspogrammet vil være Studenttingets grunnlag for hva som skal fokuseres på utover den 3 

vanlige driften til Studenttinget. Arbeidsprogrammet er utformet til å oppdatere noen politiske 4 

områder, i tillegg til å gi Studenttinget muligheter til å styrke arbeidsutvalget sitt fokus for året. Det 5 

inneholder både lokale, nasjonale og internasjonale oppgaver som skal prøves løst innen året er 6 

omme.  7 

Utdanning 8 

Utdanning skal være NTNU sitt hovedfokus, da det er grunnsteinen i samfunnsansvaret til NTNU. Ved 9 

å drive fremtidsrettet og fremragende undervisning vil man utdanne studenter som kan drive 10 

forskning og nyskaping for fremtidens samfunn. Det er derfor viktig at undervisning ved NTNU er 11 

forskningsbasert, og drives i større grad med studentaktiv læring. Undervisning ved NTNU foregår i 12 

dag i alt for stor grad i form av tradisjonelle forelesninger og egenarbeid. Det bør derfor legges opp til 13 

et mer jevnt arbeidspress der obligatorisk oppgaver er tettere korrelert med læringsmålene i faget. 14 

Ved stort arbeidspress er et viktig å koordinere innad i studieprogrammet så store oppgaver ikke 15 

faller på samme tidsrom.  16 

Arbeidet med faglig integrasjon er i full gang, og Studenttinget skal jobbe for at NTNU får et 17 

tydeligere innslag av sin teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil i alle utdanninger. Samfunnet står 18 

foran en stor teknologisk utvikling de nærmeste årene, og studenter fra NTNU skal være spesielt godt 19 

rustet til å møte disse utfordringene sammenlignet med andre institusjoner. Dette bør gjelde 20 

uavhengig av hvilket fagområdet man tilhører.  21 

Som følge av faglig integrasjonsarbeidet bør det dannes en større grad av mobilitet mellom byer og 22 

campus ved NTNU. Studenttinget skal jobbe for at man kan ta deler av graden sin ved andre campus 23 

enn der man hovedsakelig studerer.  24 

Studenttinget skal påse at forskrifter og gjennomføring av vurdering/eksamen og sensur, samsvarer 25 

med gjeldende nasjonalt regelverk. Det skal ikke foreligge generelle unntak fra regelverket, dersom 26 

det i særskilte tilfeller er nødvendig med avvik fra gitte frister, skal informasjon om dette gis til 27 

studentene.  Informasjon angående frister, rettigheter og muligheter for tilrettelegging av eksamen 28 

skal være lett tilgjengelig for studenter. 29 



Praksis 30 

Studenttinget mener at NTNU skal ta ansvar for å finne bolig for de studentene som har praksis 31 

utenfor institusjonsområdet, dersom de må forlate bostedskommunen sin for å ha praksis, eller  må 32 

bruke mer enn én time med kollektivtransport til praksisplassen. NTNU skal sørge for at studenten 33 

får avklart sin boligsituasjon senest 4 uker før praksisperioden starter. Ekstern veileder skal ha minst 34 

to år i relevant jobb bak seg, og skal ha fått relevant kursing av institusjonen. Ved intern veiledning 35 

skal det være et tak på hvor mange studenter eller grupper av studenter en veileder skal ha. Samtidig 36 

skal NTNU legge til rette for at veileder har flest mulig grupper på samme sted, spesielt der veileder 37 

må reise eller overnatte. Dette vil gjøre veileders arbeid lettere, og kan føre til bedre veiledning og 38 

lavere kostnader. Studenttinget mener studenter skal få tilbud om særskilt praksisplass, dersom 39 

studenten kan påvise behov for dette. Vurdering ved praksis skal være tilrettelagt etter studentens 40 

behov og rettigheter. Studenttinget mener NTNU bør se på muligheter for praksis i alle studier og 41 

være en nasjonal pådriver for dette.  42 

 Studenttinget mener det er hensiktsmessig å tilby praksis i alle studieprogram. 43 

 NTNU bør arbeide for å anerkjenne utenlandspraksis som utveksling.  44 

 NTNU skal jobbe for å bedre praksisavtalene for å sikre en god praksis for den enkelte 45 

student.  46 

 Studenttinget skal jobbe for å få plass et stipend fra lånekassen som dekker oppholdet for 47 

studenter som overnatte for å få tatt sin praksis og dekke utstyrskostnader som måtte 48 

behøves. 49 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU implementerer vår politikk på praksis. 50 

 51 

Læringsmiljø 52 

Læringsmiljøet er sammensatt av de fysiske, psykososiale, pedagogiske, digitale og organisatoriske 53 

forholdene som legger til rette for den enekeltes studiesituasjon. Det er viktig at NTNU kontinuerlig 54 

jobber for å bedre læringsmiljøet gjennom løsninger som fremmer trivsel og tilhørighet til 55 

studieprogram. Studenttinget skal være en pådriver for mer studentmedvirkning slik at studentene 56 

kan forme sine fysiske og psykiske rammer. Studenttinget skal være med på å sette dagsorden og 57 

jevnlig komme med saker angående læringsmiljøet, og på den måten sikre studentens stemme i 58 

arbeidet med å skape ett bedre læringsmiljø på NTNU. Studenttinget mener at skikkethetsordningen 59 

ved NTNU ikke er systematisk nok og at dette påvirker studentenes psykososiale læringsmiljø 60 

negativt. Studenttinget ber om at det settes i gang tiltak for å bedre informasjonen til studentene om 61 



temaet og retningslinjer rundt sikkerhet. Frafall er et stort problem i høyere utdanning og derfor ber 62 

studenttinget om at NTNU setter i gang tiltak for å bedre de rådgivende organene på NTNU slik at 63 

studentene får et mer tilpasset og helhetlig tilbud. Samtidig skal studenttinget jobbe med sosiale og 64 

faglige forhold som knytter studentene til studieprogrammene, instituttene, fakultetene og 65 

universitetet. Studenttinget mener også at ingen undervisning skal være obligatorisk så fremt det 66 

ikke er ferdighetstrening. Faglærer har ansvar for å legge opp så god undervisning at obligatorisk 67 

oppmøte ikke er nødvendig for at studentene skal møte opp. Alle studenter som har behov for det 68 

skal oppleve å få god tilrettelegging av både studiehverdagen sin, praksisgjennomføring og 69 

vurderingssituasjoner. Det er NTNU sitt ansvar å informere om slike ordninger, og å finne gode 70 

løsninger for tilrettelegging.  71 

 NTNU skal styrke de rådgivende organene ved NTNU slik at studentene får et mer helhetlig 72 

og hensiktsmessig tiulbud. 73 

 NTNU skal legge til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale aktiviteter ved 74 

studie, institutt og fakultet.  75 

 Studenttinget skal samarbeide tett med LMU for å sikre et så godt læringsmiljø som 76 

overhode mulig på campus Trondheim, Gjøvik og Ålesund.  77 

 NTNU skal forebygge frafall ved å sette i gang konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet på 78 

universitetet.  79 

 NTNU skal arbeide aktivt for å styrke lovverket om læringsmiljø. Lovverket må i tillegg til det 80 

fysiske læringsmiljøet også omfatte det psykososiale, pedagogiske, digitale og 81 

organisatoriske læringsmiljøet.  82 

 83 

Skikkethet 84 

NTNU flere studenter innenfor studier med skikkethetsvurdering enn noen annen institusjon i Norge, 85 

og bør derfor være best i klassen på behandling og oppfølging av skikkethetsreglement. 86 

Studenttinget skal jobbe for at tvilsmeldinger skal være anonymisert frem til det blir foretatt en 87 

særskilt skikkethetsvurdering.   88 

Studenttinget skal sørge for at NTNU aldri bruker virkemiddelet «veiledning ut av studie». Det skal 89 

kun brukes riktige kanaler for å starte tettere oppfølging og veiledning. Her bør det foreligge tydelige 90 

dokumenter og forklaringer på hvordan prosessene fungerer, og hvem som har ansvar for hva. NTNU 91 

må ta et særskilt ansvar for å informere om hvordan saksgangen fungerer.  92 



Studenttinget skal jobbe for at kostnadsbyrden ved skikkethetsvurdering ligger på 93 

kunnskapsdepartementet. 94 

 NTNU skal ha informasjon om skikkethet lett tilgjengelig på sine nettsider, og spesielt 95 

innenfor det enkelte studieprogram som er innebefattet av skikkethetsvurdering. 96 

Campus 97 

Hvert campus skal oppfylle studenter og ansattes arealbehov, både til fagrelaterte og sosiale behov. 98 

Det er også ønskelig at NTNU har et grønt og levende campus som har stor aktivitet hele døgnet. 99 

Læringsarealene ved NTNU skal være i tråd med målet om innovatiove og alternative 100 

undervisningsformer. Derfor er det viktig at studenttinget fremmer sin nullvisjon for bygging av 101 

klassiske undervisningsarealer, og ønsket om fleksible arealer som har flerbrukspotensial. 102 

Studenttinget skal også sikre at studentenes behov blir ivaretatt i utviklingen av alle NTNU sine 103 

campus.  104 

 Studenttinget skal ta en aktiv rolle i utviklingen av campus og i utviklingen av nye og 105 

eksisterende læringsarealer.  106 

 Studenttinget skal være en pådriver for universell utforming slik at alle føler de kan studere 107 

på NTNU.  108 

 Studenttinget skal jobbe for utviklingen av et grønt, åpent og levende campus.  109 

 Ved økning i bygningsmasse skal NTNU legge til rette for, og stille arealer tilgjengelig til 110 

utenom faglig studentaktivitet. 111 

 Studenttinget skal delta i alle fora der det diskuteres eller avgjøres disponering av arealer. 112 

 113 

Digitalisering 114 

NTNU har veldig stor utstrekning med campus i tre byer, og store avstander mellom campus internt i 115 

Trondheim. For å lykkes med hente ut fusjonsgevinster og effektivisering uten at dette går utover 116 

kjernevirksomheten må NTNU intensivere digitaliseringsprosessene som foregår ved institusjonen. 117 

Studenttinget mener at NTNU må i større grad ta i bruk de ressurser som studentene besitter. NTNU 118 

bør se på muligheter for å streame undervisning over flere campus, på denne måten kan en utnytte 119 

sterke fagmiljøer på tvers av campus på en kostnadseffektiv måte. NTNU bør se på muligheter for 120 

digital veiledning under prosjektoppgaver og praksis for å sikre tettere oppfølging av studenter.  121 



Det bør legges mer til rette for studentdrevet forskning i digitalisering av NTNU. Studentene sitter på 122 

mye kompetanse som kan utnyttes bedre hvis en del av undervisningsopplegg, prosjekt-, bachelor- 123 

og masteroppgaver er rettet mot utvikling av NTNU.  124 

 125 

Synlighet 126 

Studenttinget skal jobbe tettere med Studentmediene, Samfundet og studentfrivilligheter for øvrig, 127 

for å øke kunnskapen om, og interessen for Studenttingets arbeid.  128 

Studenttinget skal samarbeide med NTNU og studentrådene for å samkjøre arbeid med synlighet og 129 

engasjement. Dette skal danne en felles forståelse for hvordan politikk ved institusjonen kan påvirkes 130 

og utvikles videre.  131 

 132 

Forskning og formidling 133 

NTNU er en stor aktør i det norske samfunnet, og har en viktig rolle for kunnskapsutvikling og 134 

formidling. Derfor bør NTNU jobbe aktivt for å sørge for at publisering kun skjer i kanaler som er 135 

åpne for allmennheten, og kan fremme samfunnsutvikling. Studenttinget skal jobbe for at NTNU kun 136 

publiserer i åpne kanaler, og at dette blir integrert i utvikling av emner som undervises ved 137 

institusjonen. NTNU bør i større grad inkludere studenter i forskning og forskningsprosesser. 138 

 139 

Internasjonalisering, utveksling og internasjonale studenter 140 

Studenttinget deler NTNU sin visjon om  å bli et internasjonalt fremragende universitet, og ønsker 141 

økt satsing på internasjonalisering. NTNU har vedtatt et mål om 40% studenttutveksling. Utveksling 142 

er viktig for kulturforståelse og respekt på tvers av landegrenser. For å oppnå dette målet er det 143 

avgjørende at studentene har enkel og god tilgang på informasjon og veiledning om utveksling. I alle 144 

studieprogram bør det være minst ett semester som er spesielt lagt til rette for utveksling. Allikevel 145 

er det viktig at studenten møter fleksibilitet i hos instituttets og studieprogrammets veiledere. 146 

Instituttene har et spesielt ansvar for å spre god informasjon om utvekslingsprosessene. 147 

Internasjonal seksjon skal ha ansvaret for formalitetene rundt utveksling, men institutt og 148 

studieprogram skal ha ansvaret for gode og faglig sterke utvekslingsavtaler. 149 

NTNU skal legge til rette for gode språkkurs i forkant av utveksling, for å senke terskelen for å reise 150 



ut. 151 

Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og forutsetningher for et godt 152 

studieopphold ved NTNU som studenter fra Norge. Det betyr at informasjon om studiet, samt 153 

undervisningsmateriell må være tilgjengelig på engelsk. Studenttinget skal arbeide for at 154 

internasjonale studenter skal bli bedre integrert i både studiemiljøet og bymiljøet. NTNU og 155 

Studenttinget bør derfor samarbeide godt med Studentersamfundet i Trondhjem, linjeforeninger 156 

samt andre relevante aktører i både Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 157 

Studenttinget mener det er viktig å beholde gratisprinsippet på norske universitet, også for 158 

internasjonale studenter. Derfor skal Studenttinget jobbe proaktivt med andre studentpolitiske 159 

aktører for å forhindre at studieavgift for internasjonale studenter blir en realitet etter 160 

stortingsvalget. Studenttinget skal arbeide opp mot KD for å få godkjent utenlandspraksis over 161 

kortere perioder som utveksling.  162 

 163 

Internasjonalt samarbeid og solidaritet 164 

NTNU har skrevet under på avtalene “Students at risk”(StAR og Scholars at risk”(SAR). StAR er en 165 

midlertidig ordning som skal evalueres i 2017. Studenttinget mener ordningen er viktig og bør 166 

opprettholdes. Derfor skal Studenttinget arbeide med relevante aktører som SAIH for å overbevise 167 

myndighetene om at StAR videreføres som en permanent ordning.  168 

Studentinget skal jobbe med NTNU for å bedre legge til rette for at studenter og vitenskapelige 169 

ansatte kan komme til Gjøvik, Ålesund eller Trondheim gjennom disse programmene. Det er viktig å 170 

tilby engelskspråklige bachelorprogram for å tiltrekke seg studenter fra StAR. Derfor bør NTNU tilby 171 

enkelte studieprogram på bachelornivå på både norsk og engelsk.  172 

Det er viktig for Studenttinget å vise solidaritet med studentene og befolkningen for øvrig i Vest-173 

Sahara. Studenttinget har et erfaringssamarbeid med UESARIO, saharawienes studentunion, og bør 174 

fortsette med å dele erfaringer med dem. I tillegg skal studenttinget jobbe aktivt med å belyse 175 

situasjonen i Vest-Sahara, og samarbeide med relevante aktører for å bedre situasjonen i det 176 

okkuperte landet. 177 

 178 

Akademisk frihet er en svært viktig sak for Studenttinget. I flere land forverres situasjonen for 179 

akademikere, med Tyrkia som et nært eksempel. Scholars at Risk har en viktig internasjonal rolle i å 180 

belyse og rapportere om tilstanden for akademisk frihet. Studenttinget skal sammen med NSO og 181 



andre påvirke nasjonale myndigheter til å ta opp situasjonen for akademisk frihet i internasjonale 182 

fora. Utdanning har en grunnleggende demokratiserende effekt. Derfor er det viktig at NTNU 183 

fortsetter arbeidet med publisering på open access, slik at NTNUs forskning og utdanning virkelig kan 184 

gi kunnskap for en bedre verden.  185 

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 - Unge, fred og sikkerhet understreker viktigheten av unges 186 

deltakelse i offentlige beslutningsprosesser. Studenttinget mener det er viktig at norske myndigheter 187 

aktivt fremmer dette internasjonalt. Studenter og andre unges innspill er avgjørende for at man skal 188 

lykkes i bekjempe framveksten av voldelig ekstremisme.  189 



 

27.01.2017  

 

 
  

Møtedato: 02.02.2017 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 05/17 Val av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka 
I Studenttinget sitt reglement står det at det skal vere ein kontrollkomité, og at denne 1 

skal vere Studenttinget sitt kontrollorgan. Det er vedteke ein arbeidsinstruks for 2 

kontrollkomiteen. 3 

Valperioden er på eitt – 1 – år. 4 

Ingen av medlemma i kontrollkomiteen kan vere representantar i Studenttinget eller i 5 

NTNU-styret. 6 

Det skal fyrst veljast ein leiar til kontrollkomiteen, og så to medlem til kontrollkomiteen 7 

i blokk. 8 

 9 

Saksbehandlaren si vurdering 10 

Det er forventa at kontrollkomiteen prioriterer å vere representert i møtene både i 11 

Arbeidsutvalet og i Studenttinget. Medlemmene i komiteen forventast å setje seg godt inn 12 

i Studenttinget sitt reglement og utfyllande reglar. Dei må også vere tilgjengelege for 13 

Arbeidsutvalet og Studenttinget dersom det er spørsmål om tolking av desse. 14 

 15 

Kontrollkomiteen veljast for kalenderåret 2017. 16 

 17 

Arbeidsutvalet si innstilling 18 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 19 



 

 
02.07.2013  side 1  

 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 

til Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden 
for Studenttinget NTNU. 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter 
i STi eller Styret. 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

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

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

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

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

 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges 
ved separat valg. 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de 
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og 
vedtas av STi.  
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Møtedato: 02.02.2017 Saksbehandler: Marte Øien 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 06/17  Valg av landsmøtedelegater til Norsk  

 studentorganisasjon (NSO) 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
LM - Landsmøte 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Hensikt med saken 1 

Det skal velges 26 delegater til landsmøte til Norsk studentorganisasjon. 2 

 3 

Bakgrunn for saken 4 

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 31 ulike 5 

studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler, blant annet Studenttinget 6 

NTNU. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 7 

rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker 8 

blant studentene, samt å representere sine medlemslag.  9 

 10 

Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangerers én gang i året. Landsmøtet 11 

velger arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene for 12 

2017/2018. Andre ting som skal behandles på landsmøtet er blant annet; vedtektene, 13 

internasjonal plattform, plattform for organisering og dimensjonering av høyere 14 

utdanning, handlingsplan, rammebudsjett for 2018 og resolusjoner.  15 

 16 

Alle studenter tilknyttet NTNU er valgbare. Landsmøtedelegatene får reise og 17 

opphold for regionsmøte og landsmøte dekket. I år arrangeres regionsmøte i 18 

Trondheim 11-12. mars, der medlemslagene for region nord møtes for å forberede 19 

seg sammen. Det forventes at alle NTNU-delegater også blir med på regionsmøte.  20 

 21 

Saksbehandlers vurdering 22 

I tillegg til delegater til Landsmøtet skal det også velges et passende antall vara som 23 

må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler 24 

oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å 25 



 

  

 

2 

stille. I forkant av landsmøte vil STi arrangere en rekke formøter der NTNU-26 

delegatene kan delta og forberede seg på sakene som skal behandles. 27 

 28 

Arbeidsutvalgets innstilling 29 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 30 


