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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 04/16 

 
Dato: 07.04.16 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Øya Helsehus, Geitfjellet 

 
 

Til: Arbeidsutvalget 

 Representanter med vara 

 Faste observatører 

 

Kopi til: Styret NTNU 

 Administrasjonen NTNU 

 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 

 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

 Norsk Studentorganisasjon 

 Studentmedia 

 

Referent: Ingvild Marie Sørli 
 
Ordstyrer: Madeleine Lorås 

 

Tellekorps: Kathrine B. Nilsberg, Maiken Størkersen og Kim Allgot 
 

Til stede:        Representant fra: 

Henrik Hasfjord  Ålesund 
Benjamin Gjermstad  FLT  
Stine Nordø 
Emilie Rygg Vold 

FHS  
FHS 

Niruja Sivakumar  DMF  
Charlotte Teigen 
Renate Marita Sørgård 

HF 
HF 

Thomas Hesselberg  Gjøvik  
Anders Martinsen  
Tonje Wei Fiskvik 

Gjøvik  
Gjøvik 

Siri Arnesen  AB  
Ane Vorhaug  
Magnus Johannesen 
Kjersti Bragstad (kom til STi-sak 15/16) 

IVT  
IVT 
IVT 
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21.04.2016  
 

Birgit V. Isungset IVT 
Bendik Deraas  IME  
Thomas Kallevik  
Lars Føleide 

IME  
IME 

Martin Koen Hongset  FT 
Sondre Stai  NT 
Magnus Skarpnes  SVT  
Pål Øien  SVT  
Philip Lautin Jackson 
Tord Standnes 
Petter Stai 
 

SVT 
SVT 
HhiT 
 

  

 

Forfall:  

  
Anne Helene Bakke 
Raja Gopal  

HF 
IVT  

Muhammad Mamoon Ahmad  IVT  
Reza Kazmi  IVT  
Bente Bækkelien 
Aslak Todal 
Eivind Rindal 
Amanda Giske 
Aril Shafei Haakonsen 
Fredrik Oterhals 
 

FHS 
NT 
SVT 
Ålesund 
FT 
Iie 

 

Bakbenken:  

Kathrine Bache Nilsberg   Velferdstinget 

Maiken Vasset Størkersen   Velferdstinget 

Stein Olav Romslo    STi – AU 

Morten Djupdal     STi – AU 

Kristian Hovd Sjøli    STi – AU 

Jone Trovåg     STi – AU 

Kaja Holmesland     STi-AU 

Ole-Jacob Oosterhof    STi-AU 

Kim Allgot     Styret NTNU 

Ingvild Sørlie     Styret NTNU 

Magnus Bjerke     Nordens beste studieby/Samfundet 

Ida M. Jodanovic     BI 

Tore Sletten Langeland   FTV – HF 

Tale S. Reiersen     HTV-HF 

Linn Braaten     SVT 

Christoffer V. Nesse   IVT/Tekna Student 

Johannes Lorentzen   NTNU 
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Elle Cerullo     VT 

Jørgen Gunderengen   VT 

Kristian Øygård Svartås   VT 

Ola Bolstad     SR-FT 

Øystein Haug     KK 

Thomas Krogstad Eriksen   KK 

  

 

Knut Solberg, konserndirektør i Sit hold innlegg 

Innkallingen ble godkjent.  

Forslag til dagsorden ble godkjent.  

 

STi-sak 14/16  Valg av faste representanter til Velferdstinget 

(18:30)   Antall stemmeberettigede: 25 

Kristian Sjøli innleder saken. 

 

Kandidater: 

Nicholas Christiansen  

Erik Orten 

Linn Braaten 

Nora Hagesæther  

Thomas Krogstad Eriksen 

Sebastian Mevatne  

Eileen Bjørnnes  

Hanna Gabor 

Elle Cerullo 

Kristian Svartås 

Johannes Lorentzen  

Erlend Børseth  

Ellen Inga M. Sara (in absentia) 

 

Det ble spørsmålsrunde før det ble gått til votering.  

Taletid ble kuttet til 30 sekunder.  

 

Votering: 

 

Vedtak: 

Følgende velges inn som faste representanter i Velferdstinget: 

Erik Orten 
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Nicholas Christiansen 

Linn Braaten 

Thomas Krogstad 

Johannes Lorentzen  

Elle Cerullo 

Eileen Bjørnnes 

Sebastian Mevatne 

Ellen Inga M. Sara  

Hannah Gabor 

Erlend Børseth 

Nora Hagesæther 

 

STi-sak 15/16  Oppnevning av studentrepresentant til LMU 

(20:20)   Antall stemmeberettigede: 26 

Jone Trovåg innledet saken.  

Kandidater: 

Lars Føleide 

Niruja Sivakumar 

 

Det ble spørsmålsrunde før det ble gått til votering. 

Votering:  

To stemmer ble forkastet.  

 

Vedtak:  

Følgende er valgt som studentrepresentant til LMU: 

Niruja Sivakumar 

 

Lars Føleide ble valgt til personlig vara ved akklamasjon.  

 

STi-sak 16/16  Oppnevning av studentrepresentant til Den Sentrale Klagenemd 

(20:45)  Antall stemmeberettigede: 26 

Jone Trovåg innledet saken.  

Kandidater:  
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Øystein Haug 

Tale S. Reiersen 

Oleiv Mæhle Grimsrud 

 

Det ble spørsmålsrunde før det ble gått til votering. 

Votering:  

 

Vedtak:  

Følgende er valgt som studentrepresentant til Den Sentrale Klagenemd: 

Øystein Haug 

 

STi-sak 14/16 Valg av vararepresentanter til Velferdstinget 

(21:05)  Antall stemmeberettigede: 26 

Kandidater:  

Ola Bolstad  

Kristian Svartås 

Lars Føleide 

Oleiv Mæhle Grimsrud 

 

Det ble spørsmålsrunde før det ble gått til votering.  

Vedtak:  

Varalista til Velferdstinget ble som følgende:  

1. Kristian Svartås 

2. Ola Bolstad  

3. Oleiv Mæhle Grimsrud 

4. Lars Føleide 

 

Arbeidsutvalget har fullmakt til å supplere varalisten. 

 

STi-sak 16/16  Valg av personlig vara for studentrepresentant til Den Sentrale 

Klagenemd:  

(21:25)  Antall stemmeberettigede: 26  

Kandidater:  

Ola Bolstad 

Tale K. S. Reiersen 
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Det ble spørsmålsrunde før det ble gått til votering.  

Votering:  

1 blank stemme. 

 

Vedtak: 

Følgende er valgt som personlig vara for studentrepresentant til Den Sentrale Klagenemd: 

Tale K. S. Reiersen 

 

STi-sak13/16 Diskusjonssak – organisering av studentdemokratiet 

(21:45)  Antall stemmeberettigede: 26 

 

Kristian Sjøli innledet saken. 

Saken ble diskutert, og det kom en del innspill til AU.  

 

Ref-sak 23/16  STi-møte03/16 

Referat godkjent 

Ref-sak 24/16 AU-møte 07/16 og 08/16 

Tatt til etterretning. 

Ref-sak 25/16 AU-medlemmene referer kort 

Tatt til etterretning. 

Ref-sak 26/16 Referat Styret 

Tatt til etterretning. 

Ref-sak 27/16 Referat fra Studentråd/allmøter 

Bendik orienterer fra IME. 

Liza orienterer fra NT. 

Magnus orienterer fra IVT. 

Siri orienterer fra AB. 

Ola orienterer fra FT. 

Stine orienterer fra FHS. 

Benjamin orienterer fra FLT.  

Petter orienterer fra HhiT. 

Ref-sak 28/16 Referat fra Velferdstinget 



7 
 

 

21.04.2016  
 

Maiken orienterer fra Velferdstinget.  

Ref-sak 29/16 Referat fra råd, verv og utvalg 

Ingen tilstede.  

Ref-sak 30/16 Referat fra SR-DMMH 

Ingen tilstede.  

Ref-sak 31/16 Referat fra NSO 

Stein Olav Romslo orienterer. 

Ref-sak 32/16 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Ingvild til RFM. 

Stein Olav Romslo meldt inn til fagkomiteen til Forsknings- og undervisningsfondet i 

Trondheim.  

Ref-sak 33/16 Referat fra DION 

Ingen tilstede.  

Ref-sak 34/16 Referat fra BIS 

Ida orienterer.  

 

Eventuelt 

Siri Arnesen og Kristian Sjøli informerer om nye læringsarealer på realfagbygget.  

Lars Føleide etterlyser mer informasjon ut til fjerdeårstudenter som er nye ved NTNU.  

 

Møtekritikk 

Tatt til etterretning. 

Møte hevet 

(23:19) 

 

 

 

Møte hevet  

 

 

Jone Trovåg /s/       Ingvild M. Sørlie /s/ 

Leder       Referent 



 

28.04.2016  

 

 
  

Møtedato: 04.05.2015 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 17/16 Oppnevning av student til Utdanningsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
 
Forkortelser 
UB – Universitetsbiblioteket 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
FUL – Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget har to studentrepresentanter i Det sentrale utdanningsutvalg (UU) ved 1 

NTNU. Fra første juli går perioden for studentrepresentant Maria Honerød og hennes 2 

vara ut, og det må velges ny representant for studieeåret 2016/17. 3 

 4 

Utvalgets formål er: ” Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og 5 

utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid 6 

skal bygge på fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig 7 

utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med 8 

høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle 9 

problemstillinger på fakultetsnivå.” 10 

 11 

Rådet ledes av prorektor for utdanning, og er sammensatt av prodekaner for utdanning 12 

fra hvert fakultet, ledere av forvaltningsutvalgene (FUL og FUS), direktør fra 13 

universitetsbiblioteket, leder for Seksjon for universitetspedagogikk, Studiedirektør i tillegg 14 

til to studentrepresentanter. Utvalget møtes ca. én gang pr. måned og møtenes varighet 15 

ligger normalt på tre timer. 16 

 17 

STi-sak 15/09 vedtok følgende stillingsinstruks for studentrepresentantene i 18 

Utdanningsutvalget: 19 

 20 

”Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg 21 
Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-, og 22 
Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget. 23 
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.06 24 

 25 



 

  

 

2 
Arbeidsoppgaver 26 

 27 
 Delta på Utdanningsutvalgets møter 28 
 Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir 29 

diskutert 30 
 Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med 31 

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget 32 
 Delta på Studenttingets seminar 33 
 Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget 34 
 Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i 35 

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og Forskningspolitisk 36 
nestleder en innføring i relevante saker i UU.” 37 

 38 

Saksbehandlers vurdering 39 

Stein Olav Romslo sitter nå i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som Fag- og 40 

forskningspolitisk nestleder sammen med Maria Honerød som trer ut av stillingen 41 

30.06.2016. Vervets periode er fra 01.07.2016 til 30.06.2017. 42 

 43 

Vervet er kompensert. 44 

 45 

Representanten vil få en gjennomgang og innføring i saker som er aktuelle i 46 

Utdanningsutvalget av sittende representant. 47 

 48 

Studenttinget innstiller én fast representant og en vara til Utdanningsutvalget.  49 

 50 

Arbeidsutvalgets innstilling 51 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 52 



 

28.04.2016  

 

 1 

  
Møtedato: 04.05.2016 Saksbehandler: Jone Trovåg 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 18/16 Oppnevning av varastudentrepresentant til Den sentrale 4 

klagenemnd 5 

_______________________________________________________________________ 6 

 7 

 8 

Bakgrunn for saken 9 

I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 10 

følgende oppgaver:  11 

 Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 12 

uten å være opptatt som student  13 

 klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 14 

 klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 15 

osv 16 

 17 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 18 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 19 

 20 

 21 

Saksbehandlers vurdering 22 

Det skal velges en vararepresentant med funksjonstid 01.07.16-31.12.16. 23 

 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. Vervet er kompensert på timebasis. 27 

 28 

Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 29 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 30 

har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 31 

 32 

Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 33 

Vedtak:  ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 34 

føringer for innstillingen.” 35 

 36 

 37 

Saksbehandlers innstilling 38 

Arbeidsutvalget får fullmakt til å oppnevne en vararepresentant til den sentrale 39 

klagenemd,  40 



 

28.04.2016  

 

 
  

Møtedato: 04.05.16 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 19/16 Innstilling 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 01.07.2016 frem til 30.06.2017, og første halvdel av 21 

perioden vil representanten sitte sammen med Petter Tufte, som sitter frem til 22 

31.12.2016. Representanten vil erstatte Åsmund Pedersen Hugo som sitter fram til 23 

30.06.2016. 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 19.04.16. Innstillingen fra allmøte ligger vedlagt. 32 

 33 

Arbeidsutvalgets innstilling 34 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 35 



 
 

 

 

SR-Siving valgte ved Allmøte 19.april 2016 ny studentrepresentant til FUS. 
 

 

Henrik Løfaldli ble valgt ved akklamasjon. 

 

 

 

Trondheim, 28.april 2016 

 

Mvh 

 

 

Berit Skive/s/ 

For SR-Siving 

 



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 



 

 

28.04.2016  

 

 
  
Møtedato: 04.05.16 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 20/16 Innstilling av studentrepresentanter til 

Forvaltningsutvalget for Lærerutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Link til mer informasjon om FUL: www.studenttinget.no/ful  
Arbeidsinstruks for studentrepresentantene for 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 

Saksbehandlers vurdering 7 

Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studenttinget NTNU innstiller på 8 

studentrepresentanter til FUL, formell oppnevning til utvalget gjøres av rektor. Etter 9 

avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Allmøtet for 10 

lektorutdanningen en kandidat for Studenttinget.  Som ved alle andre valg i 11 

Studenttinget har alle studenter mulighet til å stille. 12 

  13 

Representanten vil sitte fra 01.07.2016 frem til 30.06.2017, og første halvdel av 14 

perioden vil representanten sitte sammen med Olaf Stuberg, som sitter frem til 15 

31.12.2016. Representanten vil erstatte Kristin Arvesen som sitter fram til 16 

30.06.2016. 17 

 18 

Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 19 

representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 20 

 21 

Allmøte for lektorutdanningen blir avholdt den 03.05.16. Allmøtet sitt forslag vil bli lagt 22 

fram på STi-møte 23 

 24 

 25 

http://www.studenttinget.no/ful


 

  

 

2 

Arbeidsutvalgets innstilling 26 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 27 

 28 



Vedtatt på Sti-møte 13/14 den 20.11.2014 
 
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 



 

02.05.2016  
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Møtedato: 04.05.2016 Saksbehandler: Jone Trovåg 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 21/16     Reglementsendringer 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Vedlegg 8 

Gjeldende Reglement 9 

http://student.no/dokumenter/retningslinjer-preferansevalg/ 10 

https://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote 11 

 12 

 13 

Forkortelser 14 

_______________________________________________________________________ 15 

 16 

 17 

Bakgrunn for saken 18 

Det er ønskelig med noen justeringer av reglementet i forkant av en større prosess til  19 

høsten. Dette for å skille endringer som anses som praktiske eller nødvendige fra  20 

endringer fattet ut fra et politisk ønske. 21 

 22 

Saksbehandlers vurdering 23 

Saksbehandler mener det er lite hensiktsmessig å kreve to etterfølgende møter for  24 

endringer av reglementet. Dette skaper lite fleksibilitet i reglementet som skaper  25 

problemer når man har endringer som må gjøres under tidspress. Slik man så i høst der  26 

Studenttinget måtte kalle inn til ekstraordinært møte for å bekrefte reglementsendringene. 27 

 28 

Etter samme logikk anbefaler saksbehandler å også endre paragrafen om mistillit.  29 

Terskelen for dette bør fremdeles være høy, da dette er en meget alvorlig handling.  30 

Saksbehandler foreslår derfor å endre til 2/3 kvalifisert flertall. 31 

 32 

Ved valg mener saksbehandler at det er rimelig at Studenttinget vurderer å ta i bruk  33 

«Single Transferable Vote» ved valg.  Saksbehandler mener at dette er en rettferdig  34 

valgmetode som garanterer at kandidaten med mest støtte velges. Dette kan være av  35 

stor betydning i valg der mer enn to personer stiller til én plass. 36 

 37 

Retningslinjer for hvordan dette skal gjennomfører rent teknisk må utarbeides før endelig  38 

vedtak. Den interesserte leser kan ta en titt på tilsvarende dokument brukt av Norsk  39 

studentorganisasjon. 40 

 41 

Dette vil dog kreve noe mer ressurser ved gjennomføring av valg da det er noe mer  42 

teknisk for tellekorpset. 43 

http://student.no/dokumenter/retningslinjer-preferansevalg/
https://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote
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 1 

Arbeidsutvalgets innstilling 2 

 3 

Endringsforslag 1: 4 

 5 

Opprinnelig tekst 5.2 Valgmåte Ved valg hvor det er flere kandidater enn 

antall plasser eller noen av Studenttingets representanter 

krever skriftlig votering benyttes preferansevalg.  

 

Stemmene vektes på følgende måte:  

 1. prioritet: 1/1 stemme  

 2. prioritet: 1/2 stemme  

 3. prioritet: 1/3 stemme  

 OSV  

Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal 

velges. Ved valg der det er færre eller likt  

antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved 

akklamasjon. 

Nytt forslag 5.2 Valgmåte 

 

Ved valg benyttes «Single Transferable Vote» 

etter retningslinjer for preferansevalg. 

 

Ved valg der det er mindre eller likt antall  

kandidater som plasser kan kandidatene  

velges med akklamasjon, med mindre minst én  

representant krever skriftlig valg. 

 

 6 

 7 

 8 

Endringsforslag 2: 9 

 10 

Opprinnelig tekst 9.1 Ikrafttredelse  

Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to 

etterfølgende møter. Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er 

hevet. 

Nytt forslag 9.1 Ikrafttredelse 

 

Endringer i reglementet skal vedtas med 2/3  

kvalifisert flertall. Endringene er  

gyldige fra møtets slutt. 

 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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 1 

Endringsforslag 3: 2 

 3 

Opprinnelig tekst 6.1 Ledelsen  

 

Studenttinget kan med kvalifisert flertall på to 

etterfølgende møter vedta mistillit til ledelsen i 

Studenttinget.  

Nytt forslag 6.1 Ledelsen 

 

Studenttinget kan med 2/3  

kvalifisert flertall vedta mistillit til  

personer valgt til Studenttingets  

arbeidsutvalg. 

 

 4 

 5 

 6 



Reglement for Studenttinget NTNU 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. 

Siste endring av reglementet ble gjort den 01.10.15. 

§ 0 Definisjoner 
Simpelt flertall:  Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 

Kvalifisert flertall: Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for 

Absolutt Flertall: Mer enn 50 % av representantene må stemme for 

Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for 

Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for 

 

Studenttingets representanter: De 31 lovlig valgte representantene som sitter rundt bordet og har 

stemmerett. 

Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets medlemmer på heltid. 

Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU i Gjøvik. 

Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU i Ålesund. 

 

§1 Myndighet og oppgaver 

§ 1.1 Myndighet 

Studenttinget NTNU (Studenttinget) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet  

for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens  

styre. 

§ 1.2 Oppgaver 

Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for studentene ved 

NTNU. 

Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer studentene 

på NTNU sin sak i disse fora. 

Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være representert. 

Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter. 

§ 2 Sammensetning 

§ 2.1 Valgkretser. 

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  

§ 2.2 Representanter 

Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én representant i Studenttinget. De 

resterende mandatene fordeles ved Huntington-Hill-metoden. 

Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet hentes ut 20. september inneværende 

semester. 



§ 2.3 Valgmåte og valgperiode 

Studenttingets representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets. 

Valgperioden følger kalenderåret. 

§ 2.4 Utfyllende retningslinjer 

Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget i 

valgreglementet. 

§ 3 Møter 

§ 3.1 Rett til å melde saker 

Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der Arbeidsutvalget ikke er saksbehandlere skal  

være levert til Arbeidsutvalget senest åtte – 8 – dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles. 

§ 3.2 Innkalling 

Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter. 

Innkallingen med innstilling fra Arbeidsutvalget i alle saker skal være sendt representantene i 

Studenttinget senest fire – 4 – dager før møtedato. 

§ 3.3 Vedtaksdyktighet 

Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er tilstede. 

§ 3.4 Stemmerett 

Studenttingets representanter eller vara som møter for faste representanter har stemmerett i alle saker. 

§ 3.5 Tale- og forslagsrett  

Alle har talerett på Studenttingets møter. 

Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på Studenttingets møter. 

§ 3.6 Vedtak 

Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men hvis en 

representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og avholdende.  

§ 3.7 Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. 

§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 

Studenttingsrepresentanter, Studenttingets ledelse og Kontrollkomiteen kan for å kommentere et vedtak, 

eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel eller stemmeforklaring 

til møteleder, disse må meldes før møtet heves. 

§ 3.9 Møte for lukkede dører 

I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede møter. Ledelsen, 

Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke Studenttinget aktivt fjerner den. 



Studenttinget kan også innvilge andre møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for 

lukkede dører. 

§ 3.10 Faste Observatører 

Studentrepresentantene i Styret 

En representant fra:  

● Alle Studentrådene ved fakultetene 

● Velferdstinget 

● Studentrådet DMMH 

● NSO 

● DION 

● Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til 

§ 4 Arbeidsutvalget 

§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  

Arbeidsutvalget utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 

Studenttingets møter. Arbeidsutvalget innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget 

NTNU, Arebidsutvalgets innstilling blir lagt til grunn på møtet. Arbeidsutvalget kan vedta hastesaker, 

saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker de mener det ikke er nødvendig å 

ta opp med et fulltallig Studentting. 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget består av sju – 7 – representanter på heltid og tre – 3 – på deltid. Arbeidsutvalgets 

heltidsstillinger skal være 

 Leder 

 Nestleder 

 Informasjonsansvarlig 

 Studentdemokratisk ansvarlig 

 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig 

 Stedlig leder Ålesund 

 Stedlig leder Gjøvik 

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være 

 Internasjonalt ansvarlig 

 Læringsmiljøansvarlig 

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 

Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige studentdemokratiene ved 

henholdsvis NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik. 

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal velges blant Studenttingets representanter. 

§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 

Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett – 1 – år, enten 1.1-31.12 eller 1.7-30.6, avhengig 

av om de velges inn i Arbeidsutvalget på høsten eller våren. Leder fungerer til ny leder er valgt. 



§ 4.4 Stillingsinstruks 

Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i 

denne vedtas av Studenttinget. 

§ 4.5 Stemmelikhet 

Ved tilfeller av stemmelikhet i Arbeidsutvalget avgjør leders stemme. 

§ 4.6 Observatører  

Studentrepresentantene i Styret møter på Arbeidsutvalgets møter, såfremt Arbeidsutvalget ikke ønsker 

noe annet. 

§ 5 Valg i Studenttinget 

§ 5.1 Valgbarhet 

Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare. 

§ 5.2 Valgmåte 

Ved valg hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av Studenttingets representanter krever 

skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på følgende måte: 

 1. prioritet: 1/1 stemme 

 2. prioritet: 1/2 stemme 

 3. prioritet: 1/3 stemme 

 OSV 

Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. 

Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved akklamasjon. 

§ 5.3 Kjønnsbalanse 

Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller to – 2 – eller flere personer til, skal  

det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven skal det om  

nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang.  

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget 

§ 5.4.1 Valgmåte til Arbeidsutvalget 

Stillinger på valg fordeles på kulepunktene under, og valg gjennomføres i blokk per kulepunkt. 

Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget så fort som mulig. 

 Leder 

 Resterende heltidsrepresentanter i Arbeidsutvalget 

 Deltidsrepresentanter i Arbeidsutvalget 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 

Dersom en i ledelsen eller medlemmer av arbeidsutvalget trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i 

henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at vervet ble ledig. 



§ 5.5 Stemmelikhet 

Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer. Resulterer 

også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. Ved stemmelikhet også 

denne gangen skal det holdes nytt valg på neste møte. 

§ 5.6 Funksjonstid 

Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i sine verv når møtet de 

er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 

§ 5.7 Blanke stemmer  

Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et omvalg. 

Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen skal det holdes nytt valg 

ved neste møte. 

§ 6 Mistillit 

§ 6.1 Ledelsen 

Studenttinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til ledelsen i 

Studenttinget. 

§ 6.2 Andre 

Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som Studenttinget har 

valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 

§ 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse 

Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. Den som får vedtatt mistillit mot seg 

fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget . 

§ 7 Kontrollkomiteen 

§ 7.1 Myndighetsområde 

Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget. 

§ 7.2 Oppgaver 

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot vedtekter, retningslinjer og 

arbeidsprogrammet til Studenttinget. 

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  

3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel fra 

Studenttinget, Arbeidsutvalget, leder eller møteleder. 

4. Følge aktivt opp arbeidet i Arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha en støttefunksjon for 

organet og arbeidsutvalget. 



§ 8 Utfyllende retningslinjer 

§ 8.1 Forretningsorden 

Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av Studenttingets 

møter. 

§ 8.2 Økonomireglement 

Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften. 

§ 8.3 Valgreglement 

Studenttinget vedtar et valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til Studenttinget. 

§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer 

Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 

Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest to – 2 – 

uker før møtet de skal vedtas. Innstilling fra Arbeidsutvalget og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes 

med innkallingen. 

§ 9 Endring av reglementet 

§ 9.1 Ikrafttredelse 

Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter.  

Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 

§ 9.2 Innlevering av endringsforslag 

Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest to – 2 – uker før det 

første møte de skal behandles. Innstilling fra Arbeidsutvalget og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal 

sendes med innkallingen. 

§ 10 Oppløsning 
Oppløsning av Studenttinget NTNU vedtas med ⅔  kvalifisert flertall på to etterfølgende møter, og trer i 

kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget fire 

uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs fakulteter skal komme med en uttalelse. 
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 3 

STi-sak 22/16     Mulig avtale mellom Studenttinget og Schibsted 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Vedlegg 8 

http://www.inside24.no/na-kan-du-lese-schibsteds-aviser-gratis-pa-campus/ 9 

 10 

Forkortelser 11 

_______________________________________________________________________ 12 

 13 

 14 

Bakgrunn for saka 15 
NTNU-studentar er attraktive for arbeidslivet. Det gjer at mange er interessert i å tilby goder 16 

til studentane, til dømes ved bedriftspresentasjonar. 17 

Ved BI i Oslo vart det i januar starta eit prøveprosjekt der ein ekstern sponsor bidreg til å gi 18 

studentane gratis tilgang til Schibsted sine nettaviser. Slik tilgang er styrt via IP-adresser. 19 

Schibsted har kontakta NTNU og Studenttinget om å sjå på moglegheitene for eit liknande 20 

samarbeid. 21 

 22 

Sakshandsamar si vurdering 23 
Eit eventuelt samarbeid med Schibsted er interessant. Mange ergrar seg over låst innhald på 24 

nettaviser, og studentar er ei gruppe som sjeldan ynskjer å betale for dette. Studenttinget har 25 

nå ein mågligheit til å kunne inngå ein avtale med en aktør som ynskjer å tilby studentane sitt 26 

eige innhold. Sakshandsamar tykkjer dette er eit tilbod som vil gagne studentane. 27 

 28 

Prosjektet er tenkt finansiert gjennom ein ekstern sponsor. Arbeidsutvalet vil få vetorett på 29 

hvilke sponsorer som vil delta i samarbeidet. 30 
 31 
Arbeidsutvalet si innstilling 32 
 33 
Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalet fullmakt til å forhandle fram ei avtale med Schibsted, 34 

som gjer at studentane ved NTNU får gratis tilgang til Schibsted sine nettaviser på campus. 35 

 36 

Studenttinget skal informeres om avtalen så snart den er signert. 37 

 38 

http://www.inside24.no/na-kan-du-lese-schibsteds-aviser-gratis-pa-campus/


 

28.04.2016  

 

 1 

  
Møtedato: 04.05.2016 Saksbehandler: Jone Trovåg 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 23/16  NTNU har ansvar for studentsosiale arealer 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Bakgrunn for saken 8 

Flere av arealene som NTNUs studenter i dag har tilgang på står i fare for å legges 9 

ned eller ikke bli erstattet ved flytting. Dette gjelder spesielt lokalene på Rotvoll, 10 

Kalvskinnet og Moholt. Disse arealene benyttes av over 16 000 av NTNUs studenter 11 

i Trondheim. 12 

 13 

Saken har i det siste blitt aktualisert rundt stengingen av kjellerne tilknyttet Moholt 14 

studentby, men saken er også høyaktuell med tanke på arealer i nye bygg tilknyttet 15 

NTNUs lærer- og ingeniørstudenter i Trondheim. 16 

 17 

Saksbehandlers vurdering 18 

Egne definerte arealer som en linjeforening og andre fagsosiale foreninger kan  19 

disponere selv er avgjørende for samhold og fellesskap. Dette er blant de beste  20 

tiltakene som NTNU kan gjøre for å skape trivsel og forebygge frafall og ensomhet. 21 

 22 

Disse arealene er sentrale for gjennomføringen av fadderperioden som betyr mye for 23 

mottaket og inkluderingen av nye studenter. Arealene benyttes igjennom hele studieåret 24 

og er en viktig arena for mange studenter i løpet av etableringsfasen som student i 25 

Trondheim, mange benytter disse arealene igjennom hele studietiden. 26 

 27 

I Campuspolitisk plattform, vedtatt av Studenttinget, står følgende: 28 

 29 

«Linjeforeningene på NTNU gjør et viktig arbeid i å skape sosiale og faglige arenaer og 30 

gir studentene tilhørighet til sitt eget fagfelt. For å drive dette arbeidet er foreningene helt 31 

avhengige av egne og egnede lokaler. Dette er universitetets ansvar.» 32 

 33 

 34 

Saksbehandlers innstilling 35 

Studenttinget mener at NTNU må ta ansvar for å bevare og erstatte de 36 

studentsosiale arealene på Rotvoll og Kalvskinnet ved flytting til nye arealer tilknyttet 37 

det nye teknologibygget som åpnes 01.01.2017 og det nye lærerbygget som åpnes 38 

01.01.2018 på campus Kalvskinnet. 39 

 40 

NTNU må sammen med Sit sikre at kjellerne på Moholt åpnes og kan holdes åpne 41 

frem til nye arealer kan etableres i forbindelse med NTNUs campusplaner. 42 
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STi-sak 24/16     Val av heiltidsrepresentantar i AU 4 
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 6 

Vedlegg 7 

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 8 

 9 

Forkortingar 10 

AU – Arbeidsutvalet i Studenttinget NTNU 11 

_______________________________________________________________________ 12 

 13 

Bakgrunn for saka 14 

To av heiltidsrepresentantane i AU sine valperioder går ut 30.6.2016. I henhald til 15 

reglementet skal det veljast nye representantar med valperiode 1.7.2016-30.6.2017. 16 

 17 

Saksbehandlaren si vurdering 18 

Reglementet regulerer val til AU i § 5.4.1. Av dette følger at dei to representantane blir 19 

valt i blokk. Alle studentar ved NTNU er valbare.  20 

 21 

I reglementet står det at AU skal internkonstituere seg sjølv. På førespurnad har 22 

Kontrollkomiteen bekrefta at dette inneber at dei nye representantane ikkje 23 

nødvendigvis tek over stillingane som nestleiar og informasjonsansvarleg, men også 24 

har moglegheit til å bli studentdemokratisk ansvarleg eller fag- og forskingspolitisk 25 

ansvarleg.  I ettertid av Studenttingets møte internkonstituerer det Arbeidsutvalet 26 

som skal sitte frå 1.7.2016 seg og orienterer Studenttinget om fordeling av 27 

ansvarsområder. 28 

 29 

 30 

Arbeidsutvalet si innstilling 31 

 Studenttinget vel to heiltidsrepresentantar til AU. 32 

 Arbeidsutvalet innstill ikkje i personval. 33 



Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 

Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 
Sist endret 20.11.2014 

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, Norsk 
Studentorganisasjon (NSO) og andre aktuelle fora. 

 
Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. For at 
Studenttinget skal være relevant har alle medlemmer et ansvar for å fremme saker, 
diskutere saker med medstudenter og være aktive i offentlige debattfora.  
Arbeidsutvalget (AU) består av tre (3) studenter på heltid, og tre (3) studenter på 
deltid. Ledelsen består av leder, organisatorisk nestleder og fag- og forskningspolitisk 
nestleder. 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 ett 
fulltallig Studentting. Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke 
stemmerett. Styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi eller AU.  
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 i januar/februar og motivasjonsseminaret i 

august/september 

 Delta på overlappshelgen i januar med nytt arbeidsutvalg 

 Delta på overlappshelgen i august med de nye styrerepresentantene 

 Delta på immatrikuleringen av de nye studentene i august 

 Delta under valgukene 

 Sammen med styrerepresentantene sørge for representasjon på møter i 

studentrådene ved NTNU 

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. Ledelsen skal ikke, og AU bør unngå å opptre som privatpersoner i 
media, med mindre annet er avklart med ledelsen. Styrerepresentantene oppfordres 
til å ha en ryddighet i media og ikke uttale seg på vegne av STi uten at dette er 
avklart med leder. 



Ledelsen og styrerepresentantene 

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

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. 

1. Studenttingets medlemmer 

 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 

2.1 Representasjon 

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

2.1.1 Generelt 

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

STis medlemmer 

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

ved NTNU 

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

studentdemokratiet 

 til enhver tid ha oversikt over STis politikk 

2.1.2 NTNU 

 møte i dekanmøtene 

 følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk sammen med nestlederne 

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

forskrifter sammen med nestlederne 

 sitte i AU-LMU 

 være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 

 delta på møter med studiesjef og NTNUs ledelse 

 ha jevnlige møter med leder av DION 



 følge opp utdanningspolitisk arbeid ved NTNU sammen med fag- og 

forskningspolitisk nestleder 

 følge opp organisatorisk politikk ved NTNU sammen med organisatorisk 

nestleder 

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

AU-medlemmene 

 sørge for at styremedlemmene involveres i det politiske og organisatoriske 

arbeidet på kontoret 

 ha ansvar for at saker fra arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til 

dette utvalget blir fulgt opp 

2.1.3 Lokalt 

 sammen med orgnaisatorisk nestleder være Studenttingets kontakt opp mot 

Velferdstinget og Studentparlamentet HiST 

 være Studenttingets kontakt mot det resterende studentdemokratiet i 

Trondheim 

 sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd 

 ha ansvar for oppfølging av kommunens arbeid med helhetlig by- og 

campusutvikling 

2.1.4 Nasjonalt 

 være leder for medlemslaget i NSO 

 knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale 

organisasjoner 

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

interesse nasjonalt 

2.1.5 Økonomi- og personalansvar 

 ha ansvaret for at økonomien er i henhold til økonomireglementet 

 ha personalansvar for konsulentene, AU-medlemmene og valgte i 

Studenttinget 

 gjennomføre medarbeidersamtaler med AU-medlemmene, styremedlemmene 

og konsulentene 

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

2.1.6 Planlegging og rapportering 

 ha ansvaret for langsiktig planlegging og rapportering 

 ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting 

 i samråd med konsulent ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 

 ha arbeidsgiveransvar for, og daglig oppfølging av, styrerepresentantenen i 

den del av tiden de arbeider for STi 



3. Organisatorisk nestleder 

3.1 Organisasjon 

Organisatorisk nestleder har det organisatoriske og administrative ansvaret 
i Studenttinget, og skal derfor: 

3.1.1 Studentdemokratiet 

 følge opp og koordinere arbeidet i studentdemokratiet ved NTNU, særlig 

studentrådene 

 arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant 

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

og kompetanseflyt 

 sammen med leder være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget og 

Studentparlamentet HiST 

3.1.2 Studenttinget 

 være leder av Studenttingets valgstyre, og organisere Studenttingsvalg og 

styrevalg 

 koordinere arbeidet internt i arbeidsutvalget 

 være den daglige kontakten mellom Studenttinget og arbeidsutvalget 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs organisatoriske politikk 

3.1.3 NTNU 

 representere Studenttinget i utvalg som tar for seg organisatoriske og 

administrative endringer ved institusjonen 

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

gradsforvaltning, reglement og forskrifter 

 delta på møter med studiedirektøren  

3.1.4 Informasjonsarbeid 

 Ha ansvar for Studenttingets informasjonsarbeid 

 koordinere ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeid 

 holde Studenttinget orientert om aktuelle saker i media gjennom sosiale 

medier 

 utarbeide infomateriell  

 gjøre innholdsmessige oppdateringer på sosiale medier og hjemmesider 

 ha ansvar for blesting av valg til råd, verv og utvalg som Studenttinget 

innstiller til 

3.1.5 Stedfortreder og ansvar 

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

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

av AU.  Studenttinget skal informeres om hvordan ansvarsfordelingen blir 

 være leders stedfortreder 

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

dekanmøtene 



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

campusutvikling 

 være leders stedfortreder i velferdssaker og kontakten til Velferdstinget 

4. Fag- og forskningspolitisk nestleder 

Utdanningspolitisk 

Fag- og forskningspolitisk nestleder har det fag- og forskningspolitiske 
ansvaret i Studenttinget, og skal derfor: 

4.1 Studentdemokratiet 

 arrangere formøter for Utdanningsutvalgets møter 

 bidra sterkt til Studenttingets fag- og forskningspolitikk  

4.1.2 NTNU 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk 

 følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ 

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

sørge for at de blir behandlet på rett instans 

 delta på dekanmøtene 

 delta på møter i Utdanningsutvalget 

 følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 

 delta på møter med studiesjefen 

4.1.3 Nasjonalt 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid og implementering av relevante reformer 

som skjer ved andre universiteter og i nasjonale organisasjoner 

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

forskningspolitiske saker 

4.1.4 Internasjonalt 

 skal i samarbeid med internasjonalt ansvarlig i AU, vite hvilken internasjonal 

politikk som påvirker norsk utdanningspolitikk 

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

internasjonale utdanningsfora 

 delta på relevante internasjonale møter 

 delta på Nordteks årlige konferanse 

 delta på studentmøter i Nordic Five Tech-samarbeidet 

5. AU-medlemmene på deltid 

5.1 Generelt 

AU-medlemmene har ansvaret for 
 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover 

o ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område 

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



o skal selv komme med forslag til saker 

o å holde politikken på sitt område oppdatert 

 å skrive et utfyllende erfaringsdokument på slutten av sin funksjonstid 

 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene 

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

sitter i 

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 tilsavarende 
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. 

5.2 Internasjonalt ansvarlig 

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

5.2.1 Lokalt 

 delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling 

 sitte i styret i ISU-Trondheim 

 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale 

studentgrupper av interesse 

 holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med 

leder for internasjonal seksjon 

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

”Veien videre på 1-2-3” 

5.2.2 Nasjonalt 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger 

 ha kontakt med internasjonal komité i NSO 

 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår 

internasjonal studentpolitikk 

5.3 Læringsmiljøansvarlig 

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

5.3.1 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 

5.3.2 Nasjonalt 

 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår 

læringsmiljø 

5.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 

Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på 
likestilling og inkludering utad, og skal derfor: 

5.4.1 Lokalt 

 sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité 

 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 

5.4.2 Nasjonalt 

 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår likestilling 

og inkludering 

6. Styrerepresentantene 

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

 være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU 

 være medlemmer av Studenttingets valgstyre 

 være med å arrangere seminarer, og ha egen bolk for 

fakultetstillitstillitsvalgte (FTV) 

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

 bistå ledelsen i saksskriving og innhente bakgrunnsinformasjon ved behov 

 skrive valgsaker og organisatoriske saker for Studenttinget 

 ha ansvar for tavler og skjermer som Studenttinget disponerer 

 arrangere kampanjer i samarbeid med organisatorisk nestleder 

 bistå administrativt ved behov 

 ha god og jevnlig kontakt med de fakultetstillitsvalgte 

 ha ansvar sammen med en i ledelsen for at Studenttingets ledelse eller 

styrerepresentantene er tilstede på studentrådsmøtene så langt dette er 



mulig holde studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i 

styret 

 holde studentdemokratiet oppdatert på hva som skjer i styrene ved andre 

universiteter 

 arbeide for positiv oppmerksomhet om NTNU som universitet - nasjonalt 

og internasjonalt  

 delta på AUs møter med tale og forslagsrett 

 ikke uttale seg på vegne av Studenttinget 

 avklare arbeidsfordeling mellom arbeidsutvalget til Studenttinget og 

styrerepresentantene ved begynnelsen av hvert semester 

sørge for en tilstrekkelig erfaringsoverføring til etterfølgende styrerepresentanter, herunder 
følger det at det skal skrives og klargjøres et grundig erfaringsoverføringsdokument 
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