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sti@studenttinget.no  
 
 
Marte Øien/s/       Kine Sørli/s/ 
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Møtedato: 04.05.2015 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 20/17 Oppnevning av student til Utdanningsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU 

 
 
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 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utdanningsutvalget+-+UU


 

  

 

2 
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 
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 

Magnus Johannesen sitter nå i Utdanningsutvalget i kraft av stillingen som fagpolitisk 40 

ansvarlig sammen med Maria Honerød som trer ut av stillingen 30.06.2016. Vervets 41 

periode er fra 01.07.2016 til 30.06.2018. 42 

 43 

Vervet er honorert. 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 
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Møtedato: 04.05.17 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 21/17 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningene 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+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 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS
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 22 

Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og 23 

som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal 24 

legges frem for 25 

Utdanningsutvalget. 26 

 27 

Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 28 

 I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 29 

kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 30 

 Føre tilsyn med at læringsmålene nås  31 

 Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 32 

kvalitetsforbedrende tiltak 33 

 Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  34 

 Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 35 

 36 

 37 

Saksbehandlers vurdering 38 

Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 39 

utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 40 

fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget.   41 

 42 

Representanten vil sitte fra 01.07.2017 frem til 30.06.2018, og første halvdel av 43 

perioden vil representanten sitte sammen med Phrida Norrhall, som sitter frem til 44 

31.12.2017. Representanten vil erstatte Henrik Løfaldli som sitter fram til 30.06.2017. 45 

 46 

Vervet er honorert. 47 

 48 

SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 49 

som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 50 

Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 51 

av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 52 

representanten som stedfortreder.  53 

 54 

Allmøte for siving avholdes 2.mai hvor forslag til innstilling sendes videre til 55 

Studenttinget. 56 

 57 

 58 

Arbeidsutvalgets innstilling 59 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 60 
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Møtedato: 04.05.17 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 22/17 Innstilling av studentrepresentanter til 

Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-

%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+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.   11 

 12 

Vervet er honorert. 13 

 14 

Representanten vil sitte fra 01.07.2017 frem til 30.06.2018, og første halvdel av 15 

perioden vil representanten sitte sammen med Olaf Stuberg, som sitter frem til 16 

31.12.2017. Representanten vil erstatte Siv Stavang Aune som sitter fram til 17 

30.06.2017. 18 

 19 

Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 20 

representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 21 

 22 

Allmøte for lektorutdanningen blir avholdt den 24.04.17. Allmøtet sitt forslag vil bli lagt 23 

fram på STi-møte. 24 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL
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 25 

 26 

Arbeidsutvalgets innstilling 27 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 28 

 29 



Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for 
Forvaltningsutvalget for 

Lektorutdanningene 
 

Vedtatt 31. oktober 2013 
 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i  
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene.  
  
Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av  
Studenttinget, hvor det gjennom et rullerende opptak holdes valg av én ny 
representant hvert halvår.  
 
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 (3-4 
ganger i semesteret). Her skal representantene ivareta interessene til alle 
studenter tilknyttet et lektorprogram.  

 Være et talerør mellom studentene og FUL.  

 Delta på utdanningsutvalgets-, NTNU-styrets formøter og Studenttingsmøter, 
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. Representantene skal også delta på 
studentutvalgsmøtet som arrangeres av de hovedtillitsvalgte.  

 Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene. 



24.04.2017 

 

Referat fra allmøte for lektorer ved ILU 

 

Under allmøte for lektorer ved ILU den 24. april 2017 ble det gjennomført valg av 

studentrepresentant til FUL. 

 

Siv Stavang Aune ble valgt ved akklamasjon, og er derfor allmøtets innstilling til 

Studenttinget. 

 

 

På vegne av allmøte 

Kristine Sverdrup 

Hovedtillitsvalgt for lektorer ved ILU 
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Møtedato: 04.05.2017 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 23/17 Oppnevning av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 

 
 
Forkortelser 
STi-Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI- Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 

et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 

i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 

integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 

permanent utvalg. 5 

 6 

 7 

FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 8 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 9 

som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 10 

strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 11 

 12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Det skal velges tre representanter til FUI. Representantene må tilhøre 15 

ingeniørstudiene ved NTNU. Det bør etterstrebes det at alle studiebyene (Gjøvik, 16 

Trondheim og Ålesund) representeres og begge kjønn bør også være representert. 17 

Representantene skal sitte for studieåret 2017/2018, funksjonstid fra 01.07.17 til 18 

30.06.18. Vervet er honorert. 19 

 20 

Saksbehandlers innstilling 21 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 22 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
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Møtedato: 04.05.17 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 24/17 Oppnevning av studentrepresentanter til Den sentrale klagenemnd 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Bakgrunn for saken 8 

I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 9 

følgende oppgaver:  10 

 Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 11 

uten å være opptatt som student  12 

 klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 13 

 klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 14 

osv 15 

 16 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 17 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med 22 

funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Denne gang skal det 23 

velges to studentrepresentanter, da den ene faste representanten må tre ut av vervet 24 

på grunn av flytting. Det skal velges en studentrepresentant med vara for 25 

funksjonstiden 01.07.17-30.06.18, den andre representanten velges med 26 

funksjonstid fra 01.07.17-31.12.18. 27 

 28 

 29 

Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer 30 

forberedelse før hvert møte. Vervet er kompensert på timebasis. 31 

 32 

Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 33 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 34 

har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 35 

 36 

Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 37 
Vedtak: ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 38 

føringer for innstillingen.” 39 

 40 

 41 

Arbeidsutvalgets innstilling 42 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  43 



 

26.04.2017  

 

 
  

Møtedato: 04.05.17 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 25/17 Oppnevning av studentrepresentant til Utvalg for likestilling og 

mangfold ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold 
 
 
Forkortelser 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
For å fremme bedre likestilling og mer mangfold har rektor ved NTNU oppnevnt et 1 

utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget skal levere en politikk og handlingsplan for 2 

likestilling og mangfold som er forankret, forpliktende og retningsgivende for hele 3 

organisasjonen. 4 

Utvalg for likestilling og mangfold være pådriver og inspirator i arbeidet med 5 

likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved NTNU. Utvalgets skal bidra til et 6 

inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, 7 

språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, funksjonsevne og andre forhold. 8 

Utvalgets skal bidra med råd til universitetets ledelse på alle nivå om tiltak som kan 9 

bidra til bedre kjønnsbalanse og mangfold. Ansvaret for implementering og 10 

oppfølging av likestillings- og mangfoldsarbeidet på NTNU følger linjen. 11 

 12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Det skal velges en studentrepresentant og en vara med funksjonstid 01.07.17 til 15 

30.06.18. 16 

 17 

 18 

Saksbehandlers innstilling 19 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 20 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold


 
 

  
Møtedato: 04.05.17 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 26/17 Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
LMU – Læringsmiljøutvalget  
STi – Studenttinget 
AU-Arbeidsutvalget i Studenttinget  
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – mandat for LMU 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU 

_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 2 

utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 3 

studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 4 

sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 5 

 6 

Studentene har fem studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder, i 7 

år er dette læringsmiljøansvarlig i AU. De resterende studentene skal oppnevnes fra 8 

ledelsen i Studenttinget og fra lokalt studentdemokrati ved Ålesund og Gjøvik. 9 

 10 

Mandat for Læringsmiljøutvalget 11 

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 12 

skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 13 

bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  14 

 15 

Utvalget skal:  16 

1. Ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  17 

2. Delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  18 

3. Nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 19 

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  20 

4. Avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.» 21 

 22 

 23 

 24 

Saksbehandlers vurdering 25 

Studenttinget velger én representant med personlig vara for perioden 01.07.17-26 

30.06.18. 27 

 28 

 29 

Arbeidsutvalgets innstilling 30 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU
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Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  1 



NTNU 
Mandat for LMU 
Vedtatt av NTNUs styre 15.02.2016 

1. Formål  

Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt 
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. 
Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og ledelsen i 
saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.  
 
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde:  

 
Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale 
og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters 
læringsutbytte.  

 
Dette utdypes på følgende vis: 
 

 Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser 
slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.  
 

 Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt 
læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, 
og i mellom studentene.  

 

 Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, 
slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og 
endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø. 

 

 Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, 
herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer. 

 

 Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som 
påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og 
vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet. 

 
Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved NTNU ha et helhetlig og 
overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU 
rapport til Styret og gir innspill i Kvalitetsmeldingsprosessen. 
 



2. Roller og funksjoner 

 
Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i 
Universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. For LMU ved NTNU betyr dette: 

1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NTNUs system for kvalitetssikring av 
utdanning. Kvalitetssikringssystemet skal beskrive roller, ansvar og oppgaver i 
organisasjonen når det gjelder læringsmiljø, slik at enhetene kan rapportere på 
læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Rapportene skal behandles i LMU, 
slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre 
prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø. 
 

2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer for 
eksempel gjennom 

a. Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene 
b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser 
c. Dialogmøter med fakulteter 
d. Innspill fra studentorganer 
e. Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø 

og HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø. 
f. Egne saker tatt opp i møter i utvalget, underutvalgene eller arbeidsutvalget 

 
3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en 

overordnet rapport om NTNUs helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger blant 
annet på innsikt utvalget har fått gjennom arbeidet beskrevet i punkt 2. 
 

4. Læringsmiljøutvalget skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette 
skal skje gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via 
tilbakemeldingen fra fakultetene. LMU skal kunne se på klager på overordnet nivå, og 
avvik som ikke lukkes eller gjentakende klagesaker.  
 

5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i 
planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og 
universelt utformet læringsmiljø.  
 

6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet 
og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden. LMU skal 
holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer 
vedrørende studentenes læringsmiljø. 

 

3. Sammensetting 

LMU ved NTNU består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene 
og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og 
studentenes representanter.  
 



Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Alle studiesteder skal være 
representert i LMU, og det gjelder både studentene og ansatte. Ledere/nestledere fra lokale 
underutvalgene sikrer lokal forankring. 
Studentene 
Studentrepresentanter velges av sentralt og lokalt studentdemokrati med personlige vara, 
og slik at alle studiesteder er representert. Alle studentene oppnevnes fra samme tidspunkt 
uavhengig av campustilhørighet, og for et år av gangen. Studentenes representanter 
fordeles på følgende vis: 
 

• Tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim (to fra sentralt studentdemokrati, en 
åpen plass) 

• En studentrepresentant fra NTNU Gjøvik (velges av lokalt studentdemokrati) 
• En studentrepresentant fra NTNU Ålesund (velges av lokalt studentdemokrati) 

Ansatte  
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara slik at alle studiesteder er 
representert.  Ansattes representanter oppnevnes for to år.  

Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis: 
• Tre ansattrepresentanter fra ledelsen ved NTNU Trondheim  
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Gjøvik  
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Ålesund  

Observatører 
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til 
at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver. 
 
Eiendomsforvaltningen, Studentsamskipnaden, AMU, bibliotektjeneste og 
tilretteleggingstjenesten må være representert. Det bør innkalles en observatør som 
arbeider i fellesadministrasjonen med NTNUs kvalitetssikringssystem. Utover dette kan 
observatører kalles inn fast eller etter behov. 
 
Lokale underutvalg 
Det sentrale læringsmiljøutvalget skal ha to underutvalg, ett ved NTNU Gjøvik og ett ved 
NTNU Ålesund. Underutvalgene skal ivareta studenter ved regionale campus, og arrangere 
møter senest to uker før LMU har sitt møte. En statusoppdatering fra underutvalgene skal 
være fast post på programmet ved LMU-møtene. 
 
Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal ha følgende oppgaver:  

 Sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte 
oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt. 

 Dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd 
med kvalitetssystemet.  

Sammensetning 
De lokale underutvalgene skal bestå av 3 studentrepresentanter og 3 representanter fra 
ansatte med personlig vararepresentanter. Studentenes representanter oppnevnes av 
studentdemokratiet, hvorav minst en student skal være medlem av øverste studentorgan for 



å sikre god kommunikasjon.  Rektor delegerer ansvaret med å utnevne representanter for 
ansatte i underutvalgene til viserektorene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund. Utvalgenes 
leder eller nestleder skal sitte i det sentrale LMU for å sikre den lokale forankringen. 
 

4. Sekretariatsfunksjon 

Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU og underutvalgene ivaretas på en 
effektiv og hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU 
bestående av leder av LMU, sekretær, en ansatt- og en studentrepresentant som forbereder 
sakene før møtene og i oppfølgingen i etterkant av møtene.  
 
Funksjonen organiseres inn i stab til prorektor for utdanning. LMU-sekretær har særlig 
ansvar for koordinering og kontakt mellom LMU og de lokale underutvalg. De lokale 
underutvalgene må også tilstås sekretariatsfunksjon ved de lokale studiesteder. 
 

5. Arbeidsmåte 

LMU skal ha 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. Alle 
fakulteter skal besøkes i løpet av en toårig syklus gjennom et dialogmøte, dette gjelder også 
for lokale underutvalg.  
 
LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder, som velges for et år av gangen, vekselvis 
blant de ansattes og studentenes representanter. Leder kaller inn til møtene og innkalling 
med saksliste skal være skriftlig. Referat fra møtene skal være tilgjengelig på nett. LMU er 
beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen 
dobbel stemme, og det er ikke tillatt å stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som 
inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige regler. 
 

6. Endring av mandat 

Endringer i LMUs mandat vedtas av NTNUs styre. 
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Resolusjon om individuell klagerett som sendes til SST 

Forkortelser 
UiB - Universitetet i Bergen 
NSO - Norsk Studentorganisasjon 
UH-loven - Universitets- og Høgskoleloven 

_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
I Norge har vi mange studieforskrifter, med svært ulike eksamensreglement for 1 

gruppeeksamen. NSO mener at universitets- og høgskolelovens føring om klageretten må 2 

tydeliggjøres. I dag tolkes UH-loven forskjellig, dette fører til at klageadgang ved 3 

gruppeeksamen praktiseres ulikt. Prof. Jan F. Bernt (UiB) har pekt på at universiteter som 4 

nekter studenter individuell klagerett på gruppeeksamen bryter loven (Khrono, 2017). UH-5 

lovens § 5-3 refererer til kandidaten sin klagerett, lovens tekst i dag refererer alltid til 6 

individnivå.  7 

 8 

NTNUs studieforskrift regulerer gruppeeksamen slik: 9 

§ 6-2.Begrunnelse for og klage på karakter 10 

(3) Ved klage på karakter på felles besvarelse, der det gis én felles karakter, må samtlige 11 

studenter i gruppa samtykke og undertegne klagen.(6) Studenten(e) kan klage først når 12 

karakter for emnet er kunngjort. Dersom emnet består av flere delvurderinger, skal studenten 13 

angi hvilken eller hvilke delvurdering(er) klagen gjelder. 14 

https://khrono.no/2017/02/departementet-klage-gruppeeksamen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-08-1449#KAPITTEL_5
http://www.studentrettigheter.no/2017/01/gruppeeksamen-og-klage-lovens-rammer-og.html
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§ 6-3.Klage over formelle feil 15 

(2) Ved klage over formelle feil for gruppeeksamen / oppgave, skal samtlige studenter 16 

samtykke og undertegne klagen. 17 

 18 

Prof. Jan F. Bernt (UiB) har pekt på at universiteter som nekter studenter individuell klagerett 19 

på gruppeeksamen bryter loven (Khrono, 2017). UH-lovens § 5-3 refererer til kandidaten sin 20 

klagerett, lovens tekst i dag refererer alltid til individnivå. Å ha særbestemmelser som bryter 21 

med enkeltpersoners rett til å klage er derfor mot loven.  22 

 23 

Universitets- og høgskolelovens føring for klageretten er som følger: 24 

§ 5-2.Klage over formelle feil ved eksamen 25 

(1) Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker 26 
etter at han eller hun er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik 27 
klage må fremsettes for institusjonen. Institusjonen kan fastsette kortere klagefrist enn tre uker 28 
ved ikke bestått forprøve. Klagefristen kan ikke settes kortere enn én uke. 29 

 30 

§ 5-3.Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse 31 

(4) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker 32 

etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Ved ny sensurering 33 

skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens 34 

begrunnelse for klagen. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over 35 

formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen 36 

fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller 37 

endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen 38 

bestemme om kandidaten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave 39 

eller annen vurdering, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller 40 

emnegruppe er kunngjort. 41 

(5) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som 42 

etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når 43 

prøven ikke er bestått. Institusjonen kan, dersom sensurtidspunktet kunngjøres senest når 44 

forprøven avholdes, fastsette kortere klagefrist enn tre uker ved ikke bestått forprøve. 45 

Klagefristen kan ikke settes kortere enn én uke. 46 

 47 
Saksbehandlers vurdering 48 
Prof. Bernts oppfatning (Khrono, 2017) er at karakter følger besvarelsen, noe som kan føre til 49 

at studenter får ny sensur, uten å ha klaget selv ved gruppeeksamen. Det er min vurdering at 50 
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det vil være uheldig at én enkeltpersons avgjørelse om å klage; kan føre til at medstudenter 51 

må vente på ny sensur og risikerer å bli nedvurdert, uten å ha klaget selv.  Dette bryter også 52 

med prinsippet om individuell klagerett, siden kandidater som ikke klager, dermed har godtatt 53 

karakteren.  54 

Det er i dag én institusjon sin studieforskrift som følger Bernt sin tolkning (nemlig UiB der prof. 55 

Bernt har tilhørighet), og fire som endrer karakteren kun for den kandidaten som har klaget. 56 

 57 

Loven nevner imidlertid aldri eksplisitt at man har individuell klagerett uansett eksamensform. 58 

NSO mener at man har individuell klagerett uansett eksamensform, med de unntak som er nevnt i 59 

§5-3 (5. ledd). NSO mener at karakter alltid følger kandidaten på samme måte som begrunnelse- 60 

og klageretten.  61 

 62 

NSO deler ikke professor Bernts oppfatning (Khrono, 2017) om at karakter følger besvarelsen, 63 

noe som kan føre til at studenter får ny sensur, uten å ha klaget selv. Kun kandidater som selv 64 

klager skal gis ny sensur. Kandidater som ikke benytter sin individuelle klagerett; har godtatt den 65 

første vurderingen som er gitt og skal derfor ikke ha ny sensur. Kandidater som ikke klager 66 

beholder derfor alltid sin opprinnelige karakter. Ved gruppeeksamen bør institusjonene gi 67 

begrunnelse automatisk til alle kandidatene, slik at kandidatene får samme klagefrist å forholde 68 

seg til. 69 

 70 

Saksbehandlers innstilling 71 

UH -loven gir kandidater en individuell klagerett uansett eksamensform, med de unntak som 72 

er nevnt i § 5-3 (5. ledd). Studenttinget ved NTNU mener derfor at NTNU skal endre 73 

studieforskriften sin slik at den er i tråd med UH-lovens regulering av klageretten.  74 

Dette innebærer at: 75 

● Kun kandidater som selv klager skal gis ny sensur.  76 

● Kandidater som ikke benytter sin individuelle klagerett; har godtatt den første 77 

vurderingen som er gitt og skal derfor ikke ha ny sensur.  78 

● Ved gruppeeksamen der det bes om begrunnelse fra én av kandidatene skal alle 79 

kandidatene få tilsendt begrunnelsen samtidig. På denne måten får alle kandidatene 80 

samme klagefrist å forholde seg til.  81 

Dissens fra Marte Øien. Stryke hele saksbehandlers innstilling og erstatte det med: 

Studenttinget vedtar resolusjonen om gruppeeksamen og individuell klagerett  

 



Resolusjon om gruppeeksamen og individuell klagerett 1 

 2 

I Norge har vi mange studieforskrifter med eksamensreglement for gruppeeksamen som er svært 3 

ulike. NSO mener at universitets- og høgskolelovens føring om klageretten må tydeliggjøres. 4 

I dag tolkes UH-loven forskjellig slik at klageadgang ved gruppeeksamen praktiseres ulikt. Prof. Jan F. 5 

Bernt (UiB) har pekt på at universiteter som nekter studenter individuell klagerett på gruppeeksamen 6 

bryter loven (Khrono, 2017). UH-lovens § 5-3 refererer til kandidaten sin klagerett, lovens tekst i dag 7 

refererer alltid til individnivå.  8 

Loven nevner imidlertid aldri eksplisitt at man har individuell klagerett uansett eksamensform. NSO 9 

mener at man har individuell klagerett uansett eksamensform, med de unntak som er nevnt i § 5-3 10 

(5. ledd).  11 

Det vil være uheldig at én enkeltpersons avgjørelse om å klage, kan føre til at medstudenter blir 12 

nedvurdert eller må vente på ny karakter. Dette bryter også med prinsippet om individuell klagerett 13 

siden kandidater som ikke klager, dermed har godtatt karakteren. NSO mener at karakter alltid følger 14 

kandidaten på samme måte som begrunnelse- og klageretten. NSO deler ikke Prof. Bernts oppfatning 15 

(Khrono, 2017) om at karakter følger besvarelsen, noe som kan føre til at studenter får ny sensur, 16 

uten å ha klaget selv.  17 

Kun kandidater som selv klager skal gis ny sensur. Kandidater som ikke benytter sin individuelle 18 
klagerett; har godtatt den første vurderingen som er gitt og skal derfor ikke ha ny sensur. Kandidater 19 
som ikke klager beholder derfor alltid sin opprinnelige karakter.  20 

 21 
Ved gruppeeksamen bør institusjonene gi begrunnelse automatisk til alle kandidatene, slik at 22 

kandidatene får samme klagefrist å forholde seg til.  23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Kilder 28 

https://khrono.no/2017/02/departementet-klage-gruppeeksamen 29 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-5 30 

 31 

 32 

https://khrono.no/2017/02/departementet-klage-gruppeeksamen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-5
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 3 

STi-sak 28/17     Mobbing blant studenter 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg:  7 

 8 

Mobbing i høyere utdanning; Fleip eller fakta? (Lund, 2017)  9 

_______________________________________________________________________ 10 

 11 

Bakgrunn for saken 12 

En spørreundersøkelse som Sentio gjennomførte for studentavisen Universitas i 13 

samarbeid med NSO i 2015 viste at 20 000 studenter slet med mobbing Professor 14 

Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter ved Universitetet i Agder har nylig 15 

gjennomført norges første forsking på mobbing. 3254 studenter har deltatt fordelt på 16 

3 universiteter og 2 høyskoler. Metoden har vært variert og har inneholdt 17 

spørreskjema, individuelle intervjuer og bruk av informanter i diverse grupper. Denne 18 

undersøkelsen viser det seg at nesten en av ti studenter har opplevd en form for 19 

mobbing på sitt studiested. Sammenlignet med tall fra grunnskolen mobbes langt 20 

flere under høyere utdanning. Ifølge Elevundersøkelsen fra 2016 blir 6,3 prosent av 21 

elevene på norske grunnskoler mobbet.  22 

 23 

Saksbehandler sin vurdering 24 

Mobbing faller inn under læringsmiljøet på institusjonen og er det er derfor 25 

Universitetsstyret som har det overordnede ansvaret. Dette er forankret i §4-3 i UH-26 

loven som omhandler læringsmiljø. Universitetsstyret har delegert ansvaret for 27 

læringsmiljøet til læringsmiljøutvalget. Det er derfor læringsmiljøutvalget som bør 28 

kartlegge og utarbeide tiltak for å forhindre mobbing. Lovverket er dessverre 29 

mangelfult og tar kun hensyn til det fysiske læringsmiljøet på institusjonene. Derfor er 30 

det viktig at man setter de andre delene av læringsmiljøet på dagsorden, for 31 

eksempel det psykososiale. Ansvaret for læringsmiljøet ligger hos universitetsstyret, 32 

og for at de skal ha et grunnlag for å sette i gang tiltak mot mobbing er det viktig at 33 

situasjonen på universitetet er kartlagt på en god måte. Hver insitusjon skal ha et 34 

læringsmiljøutvalg, og det er dette utvalget som har fått ansvaret fra 35 

universitetsstyret. Derfor er det naturlig at når mobbesituasjonen skal kartlegges er 36 

det LMU som gjør dette.  37 

 38 

Når denne kartleggingen er gjort er det viktig at NTNU vedtar strategiske mål for 39 

mobbesituasjonen på universitetet. Vedtar man strategiske mål samtidig som man 40 

setter i gang tiltak på både lang og kort sikt sikrer man fremgang og at saken er en 41 

prioritet. På denne måten står man bedre rustet til å få orden på mobbesituasjonen. 42 

Det er også viktig at man synliggjør hvor man kan få hjelp om man selv blir eller 43 



 

  

 

2 

kjenner noen som har opplevd mobbing. I følge forskning gjort ved Universitet i Agder 44 

vet bare 31% av studentene hvor de kan henvende seg for å få hjelp.  45 

 46 

Når det kommer til en antimobbing-kampanje er dette for å sette fokus på et problem 47 

det ikke har vært fokus på tidligere. Det har ikke blitt gjennomført forskning på 48 

mobbing i norsk høyere utdanning tidligere og etter å ha sett resultatene er dette noe 49 

som må løftes og bevisstgjøres. For å gjøre det på en god måte mener Studenttinget 50 

NTNU at en antimobbing-kampanje med oppstart studiestart 2017 er rett måte å 51 

gjøre det på.  52 

 53 

 54 

 55 

 56 

Saksbehandlers innstilling 57 

Studenttinget NTNU skal: 58 

 I samarbeid med ulike aktører arrangere en antimobbing-kampanje i 59 

forbindelse med studiestart 2017.  60 

 Jobbe for at Læringsmiljøutvalget skal kartlegge mobbesituasjonen ved 61 

NTNU. 62 

 Jobbe for at NTNU vedtar strategiske mål for mobbesituasjonen ved 63 

institusjonen på bakgrunn av kartleggingen. 64 

 Jobbe for at NTNU gjennomfører konkrete tiltak for å motvirke mobbing, med 65 

oppstart på kort sikt. 66 



	

	
	
	
	
Tall	fra	undersøkelsen,	Mobbing	i	høyere	utdanning;	Fleip	eller	fakta	?	
Forskningsleder:	Professor	Ingrid	Lund	ved	Pedagogisk	Utviklingssenter,	Universitetet	i	
Agder.		
	

 
METODE 

- 3 universiteter og 2 høgskoler har deltatt.  
- 3254 studenter totalt 

- Spørreskjema 
- Individuelle intervjuer av 10 studenter 

- 3 fokusgruppeintervjer på 3 institusjoner,  
5 informanter i hver gruppe 
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Hvor	inkludert	opplever	du	deg	i	gruppen/klassen	din?



Er	du	blitt	mobbet	på	universitetet/høgskolen?	
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Dersom	jeg	eller	noen	rundt	meg	opplever	mobbing	fra	studenter	eller	ansatte,	vet	jeg	hvor	jeg	
kan	henvende	meg	for	å	få	hjelp.	
	

Nei:69%

Ja: 31%
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SITATER fra intervjuer 
 
 
• Det er veldig vanskelig å føle seg alene og ensom. Jeg tror fadderuka må skjerpes litt, for 

alle i min klasse ble venner her, men jeg fikk aldri utdelt en faddergruppe. Det er da 
vanskeligere å bli kjent med folk, Jeg er temmelig utafor her. 

• Medstudenter ser ned på og fryser ut andre studenter med lavere karakterer enn de. 
Ekstremt mye baksnakking og håning av andre og himling med øynene til hverandre. 

• På det studiet jeg går på nå er det veldig mye utestengelse hvis du ikke allerede er i en 
gruppe. Ofte får en kald skulder om en prøver å få kontakt..  

• Jeg blir ofte småertet med kommentarer fra de andre i klassen min. Fra å aldri bli invitert 
med ned i kantina i lunsjen til kommentarer om utseende mitt- vet at jeg er en kraftig 
fyr. Men jeg blir såra selv om det ikke ser sånn ut.  

• Vi har ei i klassen vår som ikke kan norsk. Det er ingen som snakker med henne, og alle 
forelesere snakker bare norsk hele tiden. Har aldri sett at noen av dem har snakket med 
henne heller. Hun sitter bare der for seg selv 

• It happens everywhere. Even among international students of all ages and 
backgrounds. 

• Vi snakker stygt om en av foreleserne våre til en annen foreleser høyt i klasserommet. 
Dette opplever jeg, når jeg tenker meg om, som høyst ubehagelig, unødvendig og 
slemt.  Foreleseren backet også opp om de negative kommentarene om sin egen 
kollega.  Sånt er jo ikke bra! 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	

	



 

28.04.2017  

 

 
  

Møtedato: 04.05.2017 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 29/17 Supplering av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka 
I Studenttinget sitt reglement står det at det skal vere ein kontrollkomité, og at denne 1 

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

kontrollkomiteen. 3 

Valperioden er på eitt – 1 – år. 4 

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

NTNU-styret. 6 

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

i blokk. 8 

 9 

Saksbehandlaren si vurdering 10 

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

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

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

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

 15 

Det er allereie 2 medlemmer i Kontrollkomiteen, men det er ynskje om å supplere inn 1 16 

medlem til. 17 

 18 

Arbeidsutvalet si innstilling 19 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 20 



 

 
02.07.2013  side 1  

 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 

til Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

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

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

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

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

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

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


