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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  
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 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. 
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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 

kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til  

personer valgt til Studenttingets  

arbeidsutvalg. 
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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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STi-sak 25/16  Organisering av Studenttinget 
 

_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
AU – Arbeidsutvalget 
FTV - Fakultetstillitsvalgt 
_____________________________________________________________________ 
 
Vedlegg:  
 
 Vedlegg1 - Ny organisering av Studenttinget 
 Vedlegg2 - Oversikt over organisering ved ulike institusjoner 
 
 
Bakgrunn for saken

Studenttinget ved NTNU vedtok i 2015 midlertidig organisering av 1 

studentdemokratiet ved NTNU for 2016. Se STi-sak 31/15 her: 2 

http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/STi-sak_31/15 3 

Bakgrunnen for at man ønsket en midlertidig organisering var for å følge NTNUs 4 

struktur. Man bestemte i styret at alle fakulteter skulle bestå ut 2016 og ny struktur tre 5 

i effekt 01.01.17. Da Studenttingets organisering var og er avhengig av fakultetene 6 

ble det ansett som uhensiktsmessig å vedta en endelig struktur av 7 

studentdemokratiet daværende tidspunkt. Man valgte da å videreføre modellen med 8 

fakultetsvis representasjon og utvide til alle fungerende fakultet i 2016. Dette var en 9 

relativt enkel endring som også ble muliggjort ved at NTNU i 2016 anser Gjøvik og 10 

Ålesund som fakulteter, dermed kunne gjeldende prinsipp videreføres. 11 

Arbeidet med å planlegge en ny struktur for studentdemokratiet ble igangsatt så snart 12 

den midlertidige var vedtatt. Arbeidsgruppen for fusjon (Bestående av alle 13 

studentdemokratiene ved de fusjonerende institusjoner) startet arbeidet med å sende 14 

ut en bred høring for å få innspill. Dette arbeidet ble videreført av Studenttingets 15 
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arbeidsutvalg, så snart dette var operativt i januar. Høringen ble godkjent og utsendt 16 

av det nye arbeidsutvalget 14. januar (ref. 01.16). 17 

Høringen om organisering har blitt sendt ut til studentråd ved alle enheter samt andre 18 

relevante organisasjoner og enkeltpersoner. Det har blitt mottatt 22 høringssvar. 19 

Innspillene kan leses her: http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/STi-20 

sak_13/16  21 

I Studenttinget har saken blitt diskuter to ganger hhv på møtene 03.03.16 og 22 

07.04.16 23 

I starten av prosessen har arbeidsutvalget hold alle dører åpne for mulige modeller 24 

inkludert «listevalg» og en modell med kun fakultetstillitsvalgte som to av de mest 25 

ytterliggående alternativene. Etter gjennomgang av høringssvar og diskusjonene i 26 

møtene gjenstår tre alternativer. 27 

En tilpasning til dagens modell med fakultetsvise valgkretser.  28 

En modell med én valgkrets pluss fakultetstillitsvalgte fra hver fakultet, der én 29 

tillitsvalg per fakultet representerer fakultetene. 30 

En modell med én valgkrets. 31 

 32 

Saksbehandlers vurdering 33 

 34 

Saksbehandler mener at det i denne saken ikke er noe godt null-alternativ. Dette på 35 

grunn av at det er fakultetene som ligger til grunn for fordelingen av representanter. Fra 36 

og med 2017 vil enhetene Ålesund og Gjøvik ikke ha fakultetsstatus. Saksbehandler 37 

anser det som urealistisk at de fakultetene som vil ha enheter utenfor Trondheim vil klare 38 

å ivareta deres syn på en tilfredsstillende måte. Saksbehandler mener derfor at noen 39 

endringer må vedtas. 40 

 41 

Organisering av Studenttinget 42 

 43 

En tilpasning av dagens modell byr på en del utfordringer. Man må se på om byene skal 44 

ha sine egne representanter eller om representasjon skal gå gjennom fakultetene. Begge 45 

deler er problematisk. Dersom man legger opp til at Gjøvik og Ålesund skal representeres 46 
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via fakultetenes representanter må enten hvert fakultet ha en kvote-plass eller de må selv 47 

ta ansvar for å innhente meninger og synspunkt fra studentene de skal representere. 48 

Modellen er også noe vanskelig teknisk for gjennomføring av valg, man er i større grad 49 

enn tidligere avhengig av at velgere er registrert på riktig fakultet. Fakultetsstrukturen 50 

med geografiske uavhengige fakulteter er antagelig enda litt vanskeligere for studentene 51 

å forholde seg til. 52 

 53 

En av de store svakhetene med dagens modell er, etter saksbehandlers vurdering, 54 

nettopp at de fleste studenter ikke forholder seg til fakultetet sitt, men føler tilhørighet til 55 

studieprogrammet. Noen steder er det et en til en forhold mellom studieprogram og 56 

fakultet, mens andre program kan ha studenter som har mest emner på et annet fakultet 57 

enn det fakultetet som eier studieprogrammet. Det finnes mangle eksempler på både 58 

studieprogram og linjeforeninger, som er det flertallet av studentene forholder seg til i det 59 

daglige, som spenner på tvers av fakulteter. Ett eksempel er lektorprogrammet i realfag 60 

som har fag på tre fakulteter. Denne tvetydigheten fører til at mange studenter ikke får 61 

stemt på kandidater ved sitt studieprogram som mange ønsker.  62 

 63 

Saksbehandler mener at en overgang til én valgkrets vil løse noen av de tekniske 64 

utfordringene, som å sørge for at alle kan stemme ved riktig fakultet, samt gjøre det 65 

enklere for velgerne å stemme på en representant som de kan forholde seg til i størst 66 

mulig grad.  67 

 68 

En ulempe ved én valgkrets er at det kan føre til at det dannes grupperinger som stiller til 69 

valg sammen. For eksempel kan de tenkes at Tekna studenter markedsfører seg 70 

sammen for å prøve å sanke stemmer. Saksbehandler mener likevel at dette fremdeles er 71 

et stykke unna «listevalg» da kun enkeltpersoner tillates å stille til valg. Det er også 72 

saksbehandlers vurdering at dette vil ha en begrenset effekt da dagens stemmesystem 73 

har raskt synkende vekting. Dvs 1 – ½ - ⅓ … Studenttinget står også fritt til å vedta 74 

strengere stemmefordeling. Det totale antallet representanter vil også påvirke hvor store 75 

eventuelle grupperinger kan være. 76 

 77 

Det vil være mulig å innføre en slik modell både med og uten fakultetsrepresentanter. 78 

Saksbehandler vil legge vekt på at flertallet av studentrådene har utrykket ønske om aktiv 79 

deltagelse i Studenttinget og dette legges derfor til grunn.  80 
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 81 

En modell med én valgkrets, men uten fakultetsrepresentanter. Vil ha de samme 82 

fordelene som hybridmodellen, men vil ikke være representativ for strukturene. Det er 83 

likevel saksbehandlers vurdering at en slik modell vil være meget enkel for studentene å 84 

forstå både for de som stiller til valg og de som skal stemme. Det vil også være enkelt å 85 

gjennomføre valget.  86 

 87 

Saksbehandler ber Studenttinget diskutere rammene rundt modellene som foreslås og 88 

komme med innspill til hvordan de best kan utformes. Det legges ikke opp til endelig 89 

vedtak i denne omgang. 90 

 91 

Organisering av arbeidsutvalget 92 

 93 

Saksbehandler mener man også må se på arbeidsutvalget i sammenheng med 94 

organiseringen av Studenttinget. Da det er noen faktorer som påvirker hverandre med 95 

tanke på organisering. For eksempel størrelse eller representasjon. 96 

 97 

Saksbehandler legger følgende til grunn: 98 

 Total stillingsprosent vil ikke øke 99 

 Det vil finnes én leder av et stedlig studentdemokrati ved hhv Gjøvik og Ålesund 100 

 Studenttingets ledelse skal ha tett kontakt med styrerepresentantene valgt av 101 

studentene 102 

 103 

Ved fusjonen av studentdemokratiene vedtatt på STi møtet 01.10.15 slo man sammen 104 

ledelsen ved de fire institusjonene og definerte dette som Studenttingets arbeidsutvalg. 105 

Organisering av AU har altså ikke blitt særskilt diskutert. Studenttinget bes derfor 106 

diskutere noen overordnede prinsipper angående AU. Saksbehandler legger opp til at ny 107 

struktur for AU skal behandles i høst med vedtak i november. Saksbehandler mener at 108 

organisering av Studenttinget har betydning for organisering av AU. 109 

 110 

Saksbehandler ønsker at følgende diskuteres for å danne et grunnlag for mer detaljert 111 

diskusjon førstkommende møte. 112 

 113 

 Bør arbeidsutvalgets størrelse reduseres? 114 
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 Skal arbeidsutvalget være et representativt organ? 115 

 Hvordan skal studentmedlemmene i styret og arbeidsutvalget samarbeide? 116 

 Bør man samordne valg til arbeidsutvalget til én periode? 117 

 118 

Saksbehandlers innstilling 119 

 120 

Studenttinget ber AU forberede tre modeller klare til førstegangsvedtak til STi møtet 121 

29.09.16 122 

 123 

Modell 1 skal baseres på NTNUs struktur og ha flere valgkretser. 124 

 125 

Modell 2 skal inkludere fakultetstillitsvalgte og frie representanter valgt fra hele NTNU i én 126 

valgkrets. 127 

 128 

Modell 3 skal ha én valgkrets. 129 

 130 

Studenttinget ber AU forberede flere mulige modeller for sammensetning av 131 

arbeidsutvalg slik at disse kan diskuteres. 132 
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Til  

Arbeidsutvalget  

Studenttinget  

 

Vår dato: 23.08.16    Saksbehandler: Kristian Sjøli, Jone Trovåg 

Ny organisering av Studenttinget, notat 

Innledning 

Studenttinget ved NTNU vedtok i 2015 midlertidig organisering av 

studentdemokratiet ved NTNU for 2016. Bakgrunnen for dette var NTNU sin 

midlertidige organisering i 2016. Det var vanskelig å finne en permanent ordning 

for Studenttinget før beslutningen om fakultetsstruktur eller administrativ 

organisering var fattet. Arbeidsgruppen for fusjon av Studentdemokratiet 

utarbeidet høsten 2015 en høring på framtidig organisering av 

studentdemokratiet. Denne ble godkjent og utsendt av det nye arbeidsutvalget 

14. januar (ref. 01.16). 

Høringen gikk bredt og etterspurte innspill på kriteriene for vurderinger av 

løsninger. Det ble også presentert eksempelmodeller for sammensetningen av 

Studenttinget og for internt organisering av tinget. Det ble mottatt 23 
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høringssvar. Høringssvarene ble sammen med høringen lagt til grunn for en åpen 

debatt i Studenttinget 3.mars.  

Basert på høringssvarene, diskusjoner med studentrådene ved NTNU og andre 

tillitsvalgte samt debatten i Studenttinget har Arbeidsutvalget fått noen 

indikasjoner på retning og omfang av prosessen videre.  

Saksbehandler kommer her til å presentere de avklaringene som oppfattes som 

mulig å gi ang. de stedlige organene i kapittel 1. I kapittel 2 vil øvrige spørsmål 

knyttet til organisering bli berørt.  

I kapittel 3 vil det blir redegjort for de tre modellene som har vært oppe til 

diskusjon så langt.  

Til slutt vil det i kapittel 4 bli redegjort for Arbeidsutvalgets plan for framdrift i 

denne prosessen. 
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1 Organisering Gjøvik/Ålesund 

Prosessene angående framtidig organisering av studentdemokratiet har ikke 

berørt den lokale organiseringen i Gjøvik og Ålesund (G/Å). Dette har ikke vært 

løftet i høringen, høringssvarene eller diskusjonen i Studenttinget. Arbeidsutvalget 

vil likevel redegjøre for de avklaringer som foreligger og er blitt gitt for å gi et 

bilde av dagens situasjon. Gjeldende situasjon for lokale organ i Gjøvik og 

Ålesund er: 

 Organiseringen internt i G/Å er opp til det lokale organet. STi legger til 

grunn at det finnes et lokalt organ.  

 Der det blir delegert myndighet til dette skal det lokale organet 

gjennomføre valg til styrer, råd og utvalg hvor studentene på G/Å skal 

være representert.  

 Leder av lokalt organ sitter i STi sitt arbeidsutvalg, denne ordningen 

fortsetter til diskusjonen om organiseringen av arbeidsutvalget er 

avklart/vedtatt. Denne er bundet av Studenttinget sin politikk. 

 Det lokale organet har mulighet til å vedta egen politikk og egne 

prioriteringer, men dette må sees opp mot de vedtak som er blitt 

gjort/gjøres i Studenttinget. (Her foreligger per. d.d. ingen formalisering i 

reglementene).  

 Det foreligger ingen avklaringer om økonomi fra Arbeidsutvalget eller 

Studenttinget, men antagelsen er at det vil bli gjort en felles tildeling fra 
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NTNU for 2017. I forbindelse med søknad om driftstøtte vil det være 

naturlig å ta en diskusjon mellom de stedlige organene og Arbeidsutvalget 

om hvordan man vil og kan legge opp dette.  

Arbeidsutvalget har tatt initiativ til at det utarbeides en samarbeidsavtale med de 

lokale organene. Dette skal skje i løpet av høstsemesteret 2016. 
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2 Øvrig organisering 

Det er flere punkter utenom hovedmodellene som har blitt diskutert så langt i 

prosessen. Disse er i varierende grad utredet og noen av de er for øyeblikket lagt 

til sides for behandling på et senere tidspunkt. Arbeidsutvalget anser det som 

vanskelig å skulle behandle et enormt antall elementer på samme tid, da flere 

prosesser er avhengige av at andre avklaringer kommer forut. Gjennom å arbeide 

steg for steg vil man kunne legge et stabilt grunnlag og lette implementeringen 

av de endringene som blir vedtatt. Fire tema som er blitt løftet er årsmøtemodell, 

komitemodell, arbeidsutvalget og organiseringen av velferdspolitikken.  

Arbeidsutvalget ser det ikke som hensiktsmessig å gå inn på modeller med 

årsmøte eller komiteer i denne omgang. Fremtidige Studentting vil kunne se 

nærmere på slik organisering, men arbeidsutvalget mener det i denne omgang er 

viktig å få satt den mest nødvendige strukturen. 

Organisering av velferdspolitikken er ikke drøftet nærmere i dette notatet. Det 

skyldes at det nettopp har blitt gjort store endringer i Velferdstinget. Som 

opprettelse av lokale velferdsutvalg. Denne strukturen må få sette seg før man 

diskuterer organisering av velferdspolitikken igjen. 
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2.1 Arbeidsutvalget 

Størrelsen og sammensetning av Arbeidsutvalget (AU) har ikke blitt lagt frem for 

diskusjon i prosessen så langt. Diskusjoner om organiseringen bør i hovedsak skje 

på prinsipielt grunnlag. 

Arbeidsutvalget består i dag av ti personer der syv er heltidsstillinger og tre er 

deltid. I tillegg bruker AU ca 70 % av stillingen til styrerepresentantene. Dette gi 

en total stillingsprosent på 915 % Enhver ny organisering må ligge likt eller under 

dette. Merk at vi her teller to styrerepresentanter da styret skal tilbake til standard 

størrelse førstkommende periode 01.08.17. 

I dagens modell velges åtte av arbeidsutvalgets medlemmer av Studenttinget. Der 

tre heltid pluss tre deltid velges til jul og to heltid velges til sommeren. To velges 

av de lokale studentdemokratiene i Ålesund og Gjøvik. Styrerepresentantene 

velges på urnevalg blant alle studenter. 
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3 Modellene 

3.1 Revidering av dagens struktur 

Modellen legger ikke opp til å gi plasser i Studenttinget til de fakultetstillitsvalgte. 

Hovedtrekket i modellen er at den legger opp til en kombinasjon av geografiske 

og fakultetsvise valgkretser.  

I modellen deles valgkretsene opp slik at Gjøvik og Ålesund begge fungerer som 

egne valgkretser, mens man i Trondheim deler opp i fakultetsvise valgkretser. Alle 

plasser i Studenttinget fylles opp ved elektronisk urnevalg hvor alle studenter 

innenfor valgkretsen kan stille og bli valgt. Studenter i Gjøvik og Ålesund vil kun 

få anledning til å stille til og stemme på plassene forbeholdt deres respektive 

campus for å unngå dobbeltstemmer. 

Modellen forslår en reduksjon av antall plasser i Studenttinget til 23. Dette er en 

reduksjon fra dagens 31. AU mener 23 representanter vil kunne representere 

bredden på institusjonene på en tilfredsstillende måte. 
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Denne modellen krever et fåtall endringer i reglementet og organiseringen av 

valget vil være nesten lik den man hadde høsten 2015. Den stor forskjellen er at 

man vil ha fakulteter som strekker seg over flere byer. En god del studenter, ca. 

15 % vil derfor oppleve å både studere i Gjøvik eller Ålesund og være en del av 

et fakultet som strekker seg over flere byer. De vil da i utgangspunktet være 

berettiget til å stemme i to valgkretser. Studenttinget bør avklare hvordan man 

løser problematikken med slik dobbelrepresentasjon.  

Modellen adresserer dog ikke ønsket fra mange av høringssvarene om en tettere 

kobling mellom Studenttinget og Studentrådene. Dette vil da bli noe man må se 

på å løse på andre vis.  

• Det humanistiske fakultet

• Fakultet for arkitektur og design

• Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

• Fakultet for ingeniørvitenskap

• Fakultet for medisin og helsevitenskap

• Fakultet for naturvitenskap

• Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

• Fakultet for økonomi

• NTNU i Gjøvik

• NTNU i Ålesund

Studenttinget (23 representanter)

Tabell 1 Studenttinget med modell 1 
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3.2 Modell med FTV-er 

Modell 2 legger opp til et lite Studentting kun bestående av fakultetstillitsvalgte 

(FTV-er). Et slikt Studentting kan eksempelvis bestå av to FTV-er fra hvert fakultet 

pluss en representant fra Gjøvik og en fra Ålesund, slik at tinget blir bestående av 

18 representanter. 

Modellen vil ikke kreve et eget valg, da representantene allerede er valgt i sine 

valgkretser. Dette vil fjerne problemstillingen med valgkretser og gjennomføring 

av valg i Studenttingets regi, noe som vil frigi ressurser.  

Et Studentting bestående av 18 personer som alle er valgt gjennom andre valg og 

ikke direkte inn i STi vil potensielt kunne oppfattes som fjernt fra velgerne, altså 

den jevne student. Dette er en kritikk Studenttinget mottar allerede i dag, og det 

er av betydning at man klarer å bygge et system som motvirker denne typen 

inntrykk. Valgene av FTV-er vil bli enda viktigere enn før, noe som må gjenspeiles 

• Det humanistiske fakultet 2

• Fakultet for arkitektur og design 2

• Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 2

• Fakultet for ingeniørvitenskap 2

• Fakultet for medisin og helsevitenskap 2

• Fakultet for naturvitenskap 2

• Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 2

• Fakultet for økonomi 2

• NTNU i Gjøvik 1

• NTNU i Ålesund 1

Studenttinget (18 representanter)

Tabell 2 Sammensetning av Studenttinget med modell 2 
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i måten man profilerer og gjennomfører disse. Forpliktelser knyttet til 

gjennomføringen av valgene må formaliseres i samarbeidsavtalen.   

FTV-ene forventes i dag, etter samarbeidsavtalen med Studenttinget, å stille på 

møtene til Studenttinget. Det vil muligens likevel være en reell arbeidsøkning for 

de tillitsvalgte.  

Noen studentråd rapporterer at et Studentting med lik eller lavere møtehyppighet 

som det man har i dag er noe som vil la seg integreres i det arbeidet som gjøres 

i dag uten nevneverdige problemer. Andre melder om at deres studentråd vil ha 

behov for en ekstra FTV-stilling for å møte en slik organisering. En økning til et 

minimum på tre FTV-er per studentråd er noe Arbeidsutvalget har et ønske om å 

jobbe for, uavhengig av hvordan Studenttinget organiseres. 

Studenttinget kan ikke utforme stillingsinstruksene til FTV-ene, men i henhold til 

lov om universitet og høyskoler § 4-1 andre ledd må man kreve at alle 

representanter er valgt ved urnevalg i sine respektive valgkretser. 

3.3 Hybrid med én FTV per fakultet + frie representanter 

Modell tre er en blandingsmodell som prøver å ta opp i seg flere forskjellige 

hensyn samtidig. Den gir fast representasjon til fakultetstillitsvalgte (FTV-er), 

geografisk representasjon til Gjøvik og Ålesund, samt muligheten til å velge 

resterende mandater fritt. 
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Hvert studentråd på fakultetsnivå gis en plass i Studenttinget (STi) forbeholdt en 

av studentrådet sine FTV-er. I tillegg gis det en plass til Gjøvik og Ålesund. I 

tillegg til de forfordelte plassene er det i modellen lagt opp til et urnevalg av 13 

representanter til. Disse vil da være åpne slik at alle studenter ved NTNU kan stille 

og bli valgt til disse plassene. Valget vil bli gjennomført elektronisk. Studenttinget 

vil da bestå av 23 representanter. En reduksjon fra dagens 31. 

 

Det er også mulig å tenke seg modellen med fakultetsvise valgkretser, men dette 

vil gi svært få mandater til hvert fakultet og dermed ikke klare å ivareta en 

intensjon om lik representasjon. Det er også nærliggende å tenke at den 

FTV-er + stedlig representasjon

(10 representanter)

• Det humanistiske fakultet

• Fakultet for arkitektur og design

• Fakultet for informasjonsteknologi og 
elektroteknikk 

• Fakultet for ingeniørvitenskap

• Fakultet for medisin og helsevitenskap

• Fakultet for naturvitenskap

• Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

• Fakultet for økonomi

• NTNU i Gjøvik

• NTNU i Ålesund

Fritt valgte representanter 

(13 plasser)

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

Tabell 3 Sammensetning av Studenttinget i modell 3 (Frie representanter) 

Studenttinget NTNU 
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fakultetsvise representasjonen er sikret gjennom FTV-ene. Stedlig representasjon 

blir også sikret. 

Å benytte kun en valgkrets vil også unngå problemer med en eventuell dobbel 

representasjon, altså at man kan avgi stemmer i flere valgkretser.  

Arbeidsutvalget opplever i dag utfordringer knyttet til gjennomføringen av valget 

til Studenttinget. Det er ikke nødvendigvis slik at alle studenter har en sterk 

tilhørighet til sitt fakultet. Mange ønsker derfor å avgi stemme til kandidater som 

ikke er på samme fakultet. Tilhørigheten til linjeforeninger går gjerne på tvers av 

fakultet og studieprogram. En mulig effekt av å gjennomføre et valg som ikke 

bygger på fakultetstilhørighet vil være at valget kan bli enklere for både 

kandidater og velgere. 

FTV-ene forventes i dag, etter samarbeidsavtalen med Studenttinget, å stille på 

møtene til Studenttinget. Det vil muligens likevel være en reell arbeidsøkning. 

Noen studentråd rapporterer at et Studentting med lik eller lavere møtehyppighet 

som det man har i dag er noe som vil la seg integreres i det arbeidet som gjøres 

i dag uten nevneverdige problemer. Andre melder om at deres studentråd vil ha 

behov for en ekstra FTV-stilling for å møte en slik organisering. En endring til 

minimum tre FTV-er per studentråd er noe Arbeidsutvalget har et ønske om å 

jobbe for, uavhengig av hvordan Studenttinget organiseres. 
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Studenttinget kan ikke utforme stillingsinstruksene til FTV-ene, men i henhold til 

Lov om universitet og høyskoler § 4-1 andre ledd må man kreve at alle 

representanter er valgt ved urnevalg i sine respektive valgkretser. 

I denne sammenhengen vil det også oppstå et skille mellom representantene i 

Studenttinget. Gruppen av FTV-er vil motta lønn for sitt verv i Studenttinget 

gjennom sin stilling, noe de fritt valgte representantene ikke vil ha. Man risikerer 

derfor en situasjon hvor noen får lønn for å delta i møter og forberede seg til 

disse, mens andre ikke gjør det. En mulig løsning er å honorere alle 

representanter i Studenttinget, men dette har naturligvis en kostnad som i dag 

ikke ligger inne i rammene til tinget. Om man for eksempel velger å honorere de 

13 fritt valgte med 500 kroner per møte vil kostnaden beløpe seg til litt over 

50 000 kroner årlig.  

Med en praksis på fritt valg av representanter til Studenttinget må man vurdere 

hvilken kultur dette kan risikere å legge opp til. Det er ikke unaturlig å tenke seg 

at grupper av studenter som ønsker plass i Studenttinget vil kunne gå sammen i 

ad hoc-grupper som stiller til valg på en viss plattform. Videre kan disse utvikle 

seg til å bli mer faste eller permanente og skape en kultur som ligner på listevalg. 

Studenttinget vil fortsatt ikke ha en ren listemodell hvor man faktisk kan stille 

lister på samme måte som ved UiO med mindre man reglementsfester dette, men 

likhetstrekk vil kunne oppstå. 
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Dette er selvfølgelig ikke en gitt utvikling, men er hensyn som må ivaretas i 

utformingen av en ny valgordning til Studenttinget.  

4 Plan for framdrift 

Arbeidsutvalgets ønske er en framdrift i saken som legger til rette for en 

implementering til valget av nytt Studentting høsten 2016. Dette for at det 

Studenttinget som har jobber med saken et helt år skal få lukket saken og ikke 

må sende videre en produkt som neste års ting må sette seg inn i og ta over. 

Overgangsperioder bør også ha en begrensning og det er derfor av betydning for 

Arbeidsutvalget at man tar et klart steg på veien mot en ny fast struktur. En 

landing av valgform til Studenttinget nå til høsten vil legge grunnlaget for en god 

prosess på organisering av arbeidsutvalget og eventuelle komiteer eller 

årsmøtemodeller våren 2017.  

Studenttinget signaliserte på siste møte før sommeren at man ikke ønsket en 

framdrift med ekstraordinære møter. Det er også slik at Studenttingets nåværende 

organisering ikke lar seg overføre til høstens valg uten endringer av en eller 

annen for i reglementet. Arbeidsutvalget har på grunnlag av dette lagt opp til en 

framdrift som benytter de møter som allerede er satt opp i møteplanen for 

høsten. 
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Denne legger opp til at Studenttinget behandler saken på sitt første møte i 

høstsemesteret. Her vil man diskutere ulike modeller. Arbeidsutvalget ønsker at 

man går videre med flere alternativ og legger opp til en grundig diskusjon også 

på møtet 29. september. Det legges opp til at diskusjonen om arbeidsutvalgets 

organisering ligger ett møte bak organisering av Studenttinget. 

•AU-Vedtak av plan 
for framdrift

16.06.16

•STi setter ønsket 
retning

8. september

•Førstegangs-vedtak i 
STi

29. september

•Andregangs-vedtak i 
STi

20. oktober

•Valget til STi åpner 
med ny modell

Ultimo oktober

Figur 1 Foreslått plan for framdrift 
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•Diskusjon 
prinsipper AU

8. september

•Diskusjon om 
retning AU

29. september

•Førstegangs-vedtak 
AU

20. oktober

•Andregangsvedtak AU

•Stillingsinstrukser

10. november

•Konstituerende møte

24. november
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Oppsummering av modeller 

Revidering av dagens struktur 

 

Modell med fakultetetstillitsvaglet  
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Hybridmodell 

 
Studenttinget NTNU 

FTV-er + stedlig representasjon

(10 representanter)

• Det humanistiske fakultet

• Fakultet for arkitektur og design

• Fakultet for informasjonsteknologi og 
elektroteknikk 

• Fakultet for ingeniørvitenskap

• Fakultet for medisin og helsevitenskap

• Fakultet for naturvitenskap

• Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

• Fakultet for økonomi

• NTNU i Gjøvik

• NTNU i Ålesund

Fritt valgte representanter 

(13 plasser)

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant

• Representant
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Til  

Arbeidsutvalget  

Studenttinget  

 

Vår dato: 23.08.16    Saksbehandler: Kristian Sjøli, Jone Trovåg 

Oversikt organisering andre institusjoner 

 

NTNU 

Studenttinget 

31 representanter fordelt på fakultetene 

Arbeidsutvalget består av 10 personer 

7 heltid 3 deltid 

Styret er heltid, men ikke en del av AU 

 

UiO 

Studentparlamentet 

35 representanter 27 fra lister 8 fra fakultetene 

Arbeidsutvalget består av 5 personer 
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5 på heltid 

Styret er en del av AU 

 

UiT 

Studentparlamentet 

31 representanter 15 fra lister 8 fra campus 8 fra fakultetene 

Arbeidsutvalget består av 5 personer 

5 på heltid 

3 campusledere på heltid, ikke en del av AU 

Styret er ikke en del av AU 

 

UiB 

Studentparlamentet 

25 representanter 19 fra lister 6 fra fakultetene 

Arbeidsutvalget består av 4 personer 

4 på heltid 

Styret er ikke en del av AU 
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NMBU 

Studenttinget 

25 representanter fordelt på fakultet 

Arbeidsutvalget består av 6 personer 

2 på heltid 3 på deltid 

Styret er ikke en del av AU 

 



 

25.08.2016  

 

 
  

Møtedato: 08.09.2016 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 26/16 Suppleringsvalg av kontrollkomite for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Instruks for Studenttingets kontrollkomité  
http://www.studenttinget.no/wp-content/uploads/2013/02/Stilllingsinstruks-KK-13.03.03.pdf 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
På det konstituerende Allmøtet den 25.10.96 ble det vedtatt et reglement for STi, 1 

hvor det står skrevet at STi skal ha en Kontrollkomité, og at komiteens funksjon må 2 

reguleres i egen instruks. Fra Studenttingets reglement, sist endret 31.08.06: 3 

 4 

§ 7 Kontrollkomiteen 5 

§ 7.1 Myndighetsområde 6 

Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 7 

 8 

§ 7.2 Oppgaver 9 

 Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 10 

retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi.  11 

 Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. 12 

 Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser og 13 

lignende etter forespørsel fra STi, AU, leder eller møteleder. 14 

 Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 15 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.  16 

 17 

Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke være representanter i STi eller Styret.  18 

 19 

Saksbehandlers vurdering 20 

Saksbehandler ser det som viktig at medlemmene av kontrollkomiteen kan prioritere å 21 

være tilstede på Studenttingets og AUs møter i løpet av året, og ellers er tilgjengelig for 22 

Arbeidsutvalget og Studenttinget ved reglementsspørsmål. Det skal suppleres to 23 

medlemmer til kontrollkomiteen med funksjonstid fram til ny KK er valgt på første møte i 24 

2017. 25 

 26 

Arbeidsutvalgets innstilling 27 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 28 

http://www.studenttinget.no/wp-content/uploads/2013/02/Stilllingsinstruks-KK-13.03.03.pdf
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