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Forslag til endringer i Studenttingets reglement 29.09.16 

-Alle forslag til § 2 i reglementet 

 

F 0.1.1   Strykningsforslag 

 

Stryke all tekst i §2  

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 0.2.5   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Studenttinget består av 25 representanter. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 0.3.1   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Kun enkeltstudenter ved NTNU kan stille til valg og motta stemmer i valget.  
 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 3.1.2   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Representantene velges ved urnevalg fra NTNU i Trondheim, NTNU i Gjøvik og NTNU i 

Ålesund. Mandatene fordeles med Huntington-Hill-metoden. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 3.2.3   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Enhetene NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund sikres to mandater hver ved kvotering. 
 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 
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F 3.3.2   Tilleggsforslag 

 

Ny tekst: 

Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering. 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

 

Forslag om redaksjonell fullmakt   Tilleggsforslag 

 

Studenttinget gir arbeidsutvalget fullmakt til å dele inn § 2 i underkapitler, rette opp 

skrivefeil og justere § 0 i henhold til vedtak gjort i møtet. 

 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 
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       Vedlegg 1 – Forslag til endringer i Studenttingets reglement 15 
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Oppbygging av sakspapirene  19 

Sakspapiret er strukturert under hovedpunktene: 20 

 Bakgrunn for saken 21 

 Saksbehandlers vurderinger 22 

 Forslag til vedtak 23 

 Arbeidsutvalgets innstilling 24 

Bakgrunn for saken 25 

Studenttinget ved NTNU vedtok i 2015 midlertidig organisering av 26 

studentdemokratiet ved NTNU for 2016. Se STi-sak 31/15 her: 27 

http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/STi-sak_31/15 28 

Arbeidet med å planlegge en ny struktur for studentdemokratiet ble igangsatt så snart 29 

den midlertidige var vedtatt. Arbeidsgruppen for fusjon (Bestående av alle 30 

studentdemokratiene ved de fusjonerende institusjoner) startet arbeidet med å sende 31 

ut en bred høring for å få innspill. Dette arbeidet ble videreført av Studenttingets 32 

arbeidsutvalg, så snart dette var operativt i januar. Høringen ble godkjent og utsendt 33 

av det nye arbeidsutvalget 14. januar (ref. 1.16). 34 

Høringen om organisering har blitt sendt ut til studentråd ved alle enheter samt andre 35 

relevante organisasjoner og enkeltpersoner. Det har blitt mottatt 22 høringssvar. 36 

Innspillene kan leses her: http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/STi-37 

sak_13/16 38 
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I Studenttinget har saken blitt diskutert fire ganger henholdsvis på møtene 3.3.16, 39 

7.4.16, 8.9.16 og 29.9.16. 40 

Da man satte sammen nytt arbeidsutvalg for 2016 vedtok man å slå sammen 41 

ledelsen til Studenttinget og Studentparlamentet ved HiST samt å ta inn lederne ved 42 

parlamentene i Gjøvik og Ålesund. AU ble da bestående av ti personer. Leder, 43 

nestleder, studentdemokratisk ansvarlig, fag og forskningspolitisk ansvarlig, 44 

informasjonsansvarlig, stedlig leder Ålesund, stedlig leder Gjøvik, likestillings- og 45 

inkluderingsansvarlig, læringsmiljøansvarlig og internasjonalt ansvarlig. 46 

Studenttinget diskuterte i sitt møte 29.september inneværende år sammensetning og 47 

valgperioden for AU. Det har siden møtet 29. september ikke kommet noen innspill 48 

fra noen av Studenttingets medlemmer, eller andre, med tanke på sammensetning 49 

av Studenttingets arbeidsutvalg. 50 

Medlemmer av det nåværende arbeidsutvalget som allerede er valgt til stillinger med 51 

funksjonstid utover 1.1.17 fortsetter i sine stillinger frem til disse utløper, såfremt de 52 

ikke trekker seg fra arbeidsutvalget. 53 

Studenttingets reglement kan endres med 2/3 flertall og må vedtas på to separate 54 

møter i Studenttinget. 55 

Det er foreslått flere modeller enn det er innstilt og dissens på, dette er for å gi 56 

Studenttinget flere alternativer i saken om AUs sammensetning. Etter ønske fra 57 

Studenttinget er det forsøkt å begrense antall varianter av modeller. 58 

Saksbehandlers vurdering 59 

Saksbehandlerne ønsker å fremme de ulike synspunktene som har kommet i 60 

arbeidsutvalget med tanke på det fremtidige arbeidsutvalgets sammensetning. 61 

Saksbehandlerne har ikke hatt stemmerett i saken, men ønsker at Studenttinget får 62 

det fulle bildet av diskusjonene som har pågått i det sittende AU.  63 

AUs størrelse 64 

Saksbehandlerne og arbeidsutvalget mener at et innstillende organ på ti personer er 65 

for stort og at AU burde reduseres, AU som organ bør være lite og effektivt. AU har 66 

et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for ledelsen ved 67 

NTNU, administrasjonen, studentene, NSO og media, samt at de skal produsere 68 

saker til, og arrangere, Studenttingets møter. 69 

Ressursene som brukes på arbeidsutvalget er dyrebare og Studenttinget bør 70 

forvente at disse brukes på kjerneoppgavene. Det finnes mye et AU kan gjøre, 71 

spørsmålet blir hva AU skal gjøre. Man vil alltid kunne fylle en ny stilling med innhold, 72 

men det er ikke gitt at dette er den riktige bruken av Studenttingets ressurser. Færre 73 

stillinger fører til at AU må vurdere hva som er de sentrale arbeidsoppgavene og 74 

prioritere disse.. Dette er etter saksbehandlernes og arbeidsutvalgets syn sunt. 75 

Et enstemmig arbeidsutvalg og saksbehandlerne ønsker at man skal ha seks 76 

heltidsstillinger direkte underlagt Studenttinget, hvorav to av disse er henholdsvis 77 

Stedlig leder i Gjøvik og Stedlig leder i Ålesund. Hvorvidt man ønsker at de stedlige 78 

lederne skal være en del av arbeidsutvalget eller ikke diskuteres videre under 79 

punktet om stedlige ledere. Det er konsensus om fire heltidstillinger i Trondheim.  80 
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AUs arbeid 81 

I dag består AU av syv personer på heltid, der fem av disse jobber på kontoret på 82 

Gamle Fysikk til daglig, og tre på deltid. Fra dag til dag jobber disse med å 83 

representere alle studenter i råd og utvalg og med å fremme studentenes mening 84 

opp mot rektoratet. Man har også ansvar for å følge opp studentrådene. 85 

De største oppgavene som må håndteres i dag er følgende; AU må delta i 86 

dekanmøtet, utdanningsutvalget, læringsmiljøutvalget og fakultetsforum, utforme 87 

sakspapirer til Studenttinget, følge opp studentråd og andre utvalg, følge opp arbeid 88 

som skjer i NSO, koordinere samarbeid med andre studentorganisasjoner, 89 

organisere og forbedre Studenttingets møter og seminarer og organisere valg til 90 

Studenttinget. 91 

Det vil også alltid være behov for å fordele ansvaret for de politiske områdene som i 92 

dag ligger hos deltidstillingene som er læringsmiljø, internasjonalisering, likestilling 93 

og inkludering på arbeidsutvalgets medlemmer. Disse oppgavene kan knyttes til 94 

spesifikke stillinger gjennom stillingsinstruksen, eller fordeles mellom 95 

arbeidsutvalgets medlemmer etter ønsker. 96 

AUs heltidsstillinger (unntatt stedlige ledere) 97 

Saksbehandlerne ønsker her å diskutere arbeidsutvalgets heltidsstillinger når man 98 

ser bort fra de stedlige lederne i Gjøvik og Ålesund. Disse omtales videre i eget 99 

avsnitt. Det er en diskusjon om arbeidsutvalgets medlemmer, untatt leder, skal 100 

velges ved internkonstituering. Det er en fordel med internkonstituering at man får de 101 

med mest støtte i Studenttinget inn i ledelsen, men risikoen er at det velges flere som 102 

ønsker seg samme verv og da må ta til takke med et annet verv. Sakbehandlerne 103 

mener derfor at det beste for Studenttinget og ledelsen er å velge å personer til 104 

spesifikke stillinger. 105 

Leder 106 

Et enstemmig arbeidsutvalg og saksbehandlerne går inn for at man skal ha en 107 

heltidsstilling som “Leder” av Studenttinget og arbeidsutvalget. Saksbehandlerne og 108 

arbeidsutvalget anser dette som ukontroversielt og diskuterer ikke hvorvidt man er for 109 

eller imot rollen som leder videre i sakspapiret eller i forslagene til vedtak. Detaljene 110 

rundt leders oppgaver bestemmes gjennom stillingsinstruksen. 111 

Fagpolitisk ansvarlig 112 

Saksbehandlerne foreslår at en av de seks heltidsstillingene skal være “Fagpolitisk 113 

ansvarlig”. Fag og forskning er et stort felt som det er viktig at en person har særskilt 114 

ansvar for. Bakgrunnen for å fjerne forskning fra tittelen er å korte ned betegnelsen 115 

på stillingen, men arbeidsutvalget mener at forskning også kan tolkes som en del av 116 

fagpolitikk i vid forstand. Oppfølgning av NTNUs fagpolitikk gjennom 117 

utdanningsutvalget og forskningsutvalget vil være naturlig å legge til denne stillingen. 118 

Detaljene rundt fagpolitisk ansvarlig sine oppgaver bestemmes gjennom 119 

stillingsinstruksen. 120 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 121 

Saksbehandlerne mener at det bør være en heltidsstilling som “Læringsmiljøpolitisk 122 

ansvarlig” i arbeidsutvalget. Læringsmiljøpolitikk er tett knyttet opp mot en stor del av 123 

det fagpolitiske området. I den nye tilsynsforskriften fra NOKUT legges det vekt på at 124 

institusjonene skal ha et tydeligere fokus på studenters læringsmiljø. Samtidig er 125 

læringsmiljøutvalget og det faktum at studentene leder dette annethvert år en 126 
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potensielt svært viktig arena for gjennomslag for studentene og Studenttinget. 127 

Læringsmiljøutvalget er også et av svært få utvalg som leverer sin rapport ufiltrert 128 

direkte til universitetsstyret.  129 

I begrepet læringsmiljø kan man også tolke oppgaver som omhandler likestilling og 130 

inkludering. Det at man har en stilling som læringsmiljøansvarlig vil vise et tydelig 131 

fokus både overfor studentmassen og for universitetets ledelse om viktigheten av et 132 

godt læringsmiljø. Oppgaver som faller under læringsmiljøpolitikk kan knyttes tett opp 133 

mot fagpolitikk og dette danner dermed et grunnlag for mye samarbeid med 134 

fagpolitisk ansvarlig om det store politiske området som er fagpolitikk. Detaljene 135 

rundt læringsmiljøpolitisk ansvarlig sine oppgaver bestemmes gjennom 136 

stillingsinstruksen. 137 

Internasjonalt ansvarlig 138 

Saksbehandlerne mener at det bør være en heltidsstilling som “Internasjonalt 139 

ansvarlig” i arbeidsutvalget. Studenttinget deltar i arbeidsgrupper som jobber med 140 

problemstillinger knyttet til internasjonale studenter og følger opp et samarbeid med 141 

studentorganiasjoner med en internasjonal profil og fokus. Internasjonalisering er et 142 

satsningsområde både innen nasjonal utdanningspolitkk og NTNUs egen politikk. Det 143 

er et stort område som omfavner alt fra utveksling og innveksling, 144 

solidaritetsorganisasjoner, internasjonalisering av norske studieprogram og globale 145 

forskningssamarbeid. Det oppleves som positivt med en dedikert stilling til disse 146 

arbeidsoppgavene. Denne sørger også for at det internasjonale perspektivet ikke 147 

glemmes i det daglige arbeidet og i arbeidet med Studenttingets øvrige politikk. En 148 

stilling som internasjonalt ansvarlig kan kombineres med et andre politiske 149 

ansvarsområder. Formidling er en interessant og viktig oppgave, som kan være 150 

politisk så vel som en organisatorisk oppgave. Dette er et tenkt forslag til hva som 151 

kan kombineres med internasjonalt ansvarlig. Detaljene rundt internasjonalt ansvarlig 152 

sine oppgaver bestemmes gjennom stillingsinstruksen. 153 

Nestleder 154 

Saksbehandlerne mener at arbeidsutvalget skal ha en nestleder enten som egen 155 

selvstendig rolle eller som en rolle knyttet til et politisk ansvarsområde. Nestleder vil 156 

være leders stedfortreder ved fravær. Det skal uansett finnes en stillingsinstruks for 157 

nestleder, men innholdet i denne avhenger av om man ønsker en selvstendig 158 

nestlederrolle eller ikke. 159 

Rollen som nestleder kan være en av arbeidsutvalgets heltidsstillinger uten at denne 160 

rollen i sin tittel har knyttet til seg et bestemt politikkområde. Nestleder følger da leder 161 

svært tett, og vil på kort varsel kunne ta over mer eller mindre alle leders 162 

arbeidsoppgaver. Nestleder tillegges i denne modellen ikke noe eget politikkområde i 163 

sin tittel, men vil kunne påta seg andre oppgaver på samme måter som de øvrige 164 

medlemmene av arbeidsutvalget. Å ha en egen stilling som nestleder vil kunne 165 

oppfattes som å duplisere et lederansvar og man vil kunne oppfatte dette som en 166 

ineffektiv bruk av ressurser i et arbeidsutvalg som skal være lite og effektivt. Det er 167 

en prioritering om man ønsker å bruke ressurser på en grundig oppfølging av leders 168 

oppgaver eller fokusere på andre politiske arbeidsoppgaver. Detaljene rundt 169 

nestleders oppgaver bestemmes gjennom stillingsinstruksen. 170 

Den andre tolkningen av rollen som nestleder er at denne tillegges en av de øvrige 171 

medlemmene av arbeidsutvalget. Nestleder vil da ha en løsere tilknytning til leder og 172 

leders oppgaver, men vil fortsatt delta i dekanmøtet og følge de mest sentrale av 173 

leders oppgaver tett. Et spørsmål man må stille seg er om rollen som nestleder med 174 

en løsere tilknytning til leder enn hvordan det praktiseres idag, kan kombineres med 175 
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et eget politikkområde. Ved å velge en nestleder som også har ansvaret for et 176 

politikkområde vil det være vanskeligere å fylle alle leders oppgaver på kort varsel. 177 

Detaljene rundt nestleders oppgaver bestemmes gjennom stillingsinstruksen, og 178 

nestleder vil da måtte forholde seg både til stillingsinstruksen for sitt politikkområde 179 

samt instruksen for nestleder. Saksbehandlerne vil bemerke at ikke bør fylle 180 

stillingsinstruksene med detaljer, slik at det vil være rom for å påta seg og fordele 181 

ansvar og oppgaver innad i arbeidsutvalget om man skulle velge å gå for at nestleder 182 

skal knyttes til et politikkområde. Det vil uansett være oppgaver som dukker opp 183 

underveis, og må fordeles innad i arbeidsutvalget fortløpende. 184 

Saksbehandlerne mener at rollen som nestleder bør velges eksplisitt av 185 

Studenttinget, uavhengig av om man ønsker en ren nestleder eller en nestleder 186 

knyttet til et politikkområde. Alternativet vil være at nestleder internkonstitueres av de 187 

som er valgt inn i arbeidsutvalget. 188 

Deltid 189 

Deltidsmedlemmene i AU har i dag ansvaret for spesifikke politiske områder, som er 190 

internasjonalt ansvarlig, læringsmiljøansvarlig og likestilling- og inkluderingsansvarlig. 191 

I tillegg fungerer de som en avlastning med ekstra arbeidskapasitet i hektiske 192 

perioder, som for eksempel ved valg og immatrikulering. Å ha tilgjengelig 193 

arbeidskapasitet er verdifullt og kan gjøre det enklere å prioritere i travle perioder. 194 

Deltid er også en måte å engasjere seg litt ekstra i studentpolitikken uten å være 195 

nødt til å ta full permisjon fra studiene.  196 

Selv om det er en fordel å ha deltid som en kapasitetsbuffer kan det i perioder ofte bli 197 

mye å balansere vervet med studier. Det er vanskelig som heltidstudent å ha et verv 198 

hvor det jobbes så tett med personer som har heltidsverv. Inkludering av 199 

arbeidsutvalgets medlemmer på deltid i resten av arbeidsutvalgets og ledergruppas 200 

arbeid kan være et problem og det er vanskelig å bli en del av et fellesskap som 201 

jobber fulle dager sammen. For arbeidsutvalgets medlemmer på heltid vil det være 202 

tidkrevende å inkludere deltid, tid som kan brukes på å følge opp andre oppgaver.   203 

Det er saksbehandlernes vurdering at oppgavene som i dag ligger hos 204 

arbeidsutvalgets deltidstillinger kan fordeles på heltidstillingene. Det er ønskelig å 205 

unngå det skillet som oppstår mellom heltidsverv og deltidsverv, og ha et mer forent 206 

arbeidsutvalg.  207 

Dersom det er ønskelig å inkludere deltid i arbeidutvalget vil det være nødvendig å 208 

begrense antallet stillinger til to. Sakbehandlerne vil videre foreslå hvilke to stillinger 209 

dette bør inkludere dersom Studenttinget ønsker deltid i arbeidsutvalget. Det er et 210 

viktig prinsipp at disse stillingene har politiske ansvarsområder. Disse 211 

ansvarsområdene burde være områder som naturlig kan knyttes sammen og gjøre 212 

det lett for deltid å samarbeide seg i mellom, og i tillegg ha nær tilhørighet til en eller 213 

flere av arbeidsutvalgets heltidsmedlemmer. Dette er for å gjøre det enklere og mer 214 

naturlig å få et nært samarbeid mellom deltid og heltid, og knytte alle i AU tettere.  215 

Tilretteleggingsansvarlig 216 

Det er saksbehandlers vurdering at det burde være en tilretteleggingsansvarlig. I 217 

studentenes hverdag dukker det opp mange problemstillinger knyttet til tilrettelegging 218 

og Studenttinget deltar i flere arbeidsgrupper og prosjekter med dette som tema. 219 

Spesielt når mange utdanninger ved NTNU har praksis som en sentral del av 220 

studieløpet vil tilrettelegging alltid være et fokusområde for Studenttinget. 221 
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Tilrettelegging i form av universell utforming er nedfelt i UH-loven og pålagt NTNU å 222 

arbeide med, dermed også en viktig del av Studenttingets arbeid. Dette politiske 223 

området knyttes tett opp mot læringsmiljø og vil være en naturlig stilling å 224 

samarbeide tett med. Detaljene rundt Tilretteleggingsansvarlig sine oppgaver 225 

bestemmes gjennom stillingsinstruksen. 226 

Likestillingsansvarlig 227 

Likestillingsarbeid er også et viktig område som alltid vil være en del av NTNUs 228 

sentrale politikk. Enten det gjelder jentepoeng eller kjønnsnøytrale toaletter er det 229 

viktig at Studenttinget har sterk politikk på likestilling. Likestilling er også et arbeid 230 

som tett knyttes opp mot tilrettelegging og læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Dette vil gi 231 

godt grunnlag for samarbeid mellom deltid og heltid så vel som mellom de to 232 

foreslåtte deltidstillingene. Det er derfor saksbehandlers vurdering at det burde være 233 

en likestillingsansvarlig. Detaljene rundt Likestillingsansvarlig sine oppgaver 234 

bestemmes gjennom stillingsinstruksen.  235 

Studenttingets ledergruppe 236 

Saksbehandlernes oppfatning er at man i dag mangler både en struktur for 237 

kombinasjonen av AU og styremedlemmene, og et begrep for å omtale denne 238 

kombinasjonen. Dette behovet vil bli ytterligere styrket om man velger en modell uten 239 

de stedlige lederne i AU, men ønsker beholde de som en del av Studenttingets 240 

daglige ledelse. 241 

Per i dag samarbeider AU og styremedlemmene i mange sammenhenger og de deler 242 

kontor. Styremedlemmene har møteplikt på AU-møter og Studenttingsmøtene med 243 

tale- og forslagsrett, og bidrar slik med informasjon og refleksjoner i debatten. 244 

Styremedlemmene benyttes også i det daglige arbeidet og til å sitte ulike råd og 245 

utvalg der dette ses som hensiktsmessig. 246 

Saksbehandlerne vurderer det slik at å etablere begrepet Studenttingets ledergruppe 247 

for å definere kombinasjonen av arbeidsutvalget og styremedlemmene er nødvendig 248 

for å forankre samarbeidet. En sterkere fellesskapsfølelse og et felles eierskap til 249 

sakene man jobber med vil være nyttig for kontoret. Saksbehandler ser for seg at en 250 

ledergruppe ikke innstiller til Studenttinget, da dette er myndighet gitt til AU. 251 

Samarbeidet mellom arbeidsutvalget og styremedlemmene vil uansett fortsette i 252 

lignende form som i dag. Organisatoriske oppgaver som arbeidsutvalget har ansvaret 253 

for i dag, kan fordeles på hele ledergruppen, slik at AU får mer tid til politisk arbeid. 254 

Om man skulle velge å trekke de stedlige lederne ut av arbeidsutvalget kan disse bli 255 

en del av ledergruppen. Ledergruppen vil være en arena for forankring og for 256 

koordinering på tvers av arbeidsteder. Ledergruppen kan fatte vedtak om fordeling av 257 

arbeidsoppgaver og prosjekter, men vil ikke kunne binde styremedlemmene eller de 258 

stedlige lederne til en politikk. En slik ordning vil også forankre samarbeidet på tvers 259 

av byer og gjøre det naturlig for framtidige arbeidsutvalg å inkludere stedlig ledere i 260 

sitt daglige arbeide. Man ser også for seg at ledergruppen får ansvaret for et felles 261 

budsjett mellom alle byene. 262 

Stedlige ledere 263 

Saksbehandlerne ønsker å presisere denne delen av sakspapiret ytterligere før man 264 

omtaler de stedlige lederne. Det legges til grunn at de stedlige lederne sitter i 265 

heltidsstillinger i sine respektive studiebyer og at disse velges av det lokale 266 

studentparlamentet og leder det daglige arbeidet i disse. Så kommer diskusjonen 267 
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rundt hvorvidt de stedlige lederne skal være en del av arbeidsutvalget eller ikke, eller 268 

om de skal regnes som en del av Studenttingets ledergruppe sammen med de øvrige 269 

AU-medlemmene og studentene i universitetsstyret.  270 

Stedlige ledere som del av AU 271 

Med stedlige ledere som en del av arbeidsutvalget har Gjøvik og Ålesund stemmerett 272 

i arbeidsutvalgets innstillende møter i saksforberedelsene til Studenttingets møter. 273 

Det sikres da at Gjøvik og Ålesund har en direkte påvirkning på innstillingene som 274 

går til Studenttinget. Som medlem av arbeidsutvalget vil de stedlige lederne ha 275 

mulighet til å ta ut dissens i saker dersom man er uenig i flertallets innstilling. Ved å 276 

ha de stedlige lederne som en del av arbeidsutvalget vil disse være direkte bundet av 277 

vedtak fattet av Studenttinget. Det kan argumenteres for at de stedlige lederne i 278 

praksis vil ha de samme plikter og rettigheter om de sitter som medlemmer av 279 

arbeidsutvalget eller ikke, men det fremholdes at man ikke skal undervurdere 280 

betydningen av stemmerett. Det fremholdes også at man ved å ha de stedlige 281 

lederne som en del av arbeidsutvalget sikrer at disse møter opp og engasjerer seg i 282 

AU-møtene samt Studenttingets møter, og at mangel på stemmerett gjør at disse vil 283 

prioritere lokale anliggende fremfor å bruke tid på AU-møtene. 284 

Stedlige ledere utenfor AU 285 

Ved å ha stedlige ledere utenfor arbeidsutvalget vil disse fortsatt ha mulighet til å 286 

delta i arbeidsutvalgets møter med tale- og forslagsrett, men ikke ha mulighet til å 287 

stemme for eller imot forslag, eller til å fremme dissenser til flertallsinnstillinger i 288 

arbeidsutvalget. De vil da ha de samme rettigheter som studentene i 289 

universitetsstyret. Et argument for å holde de stedlige lederne utenfor arbeidsutvalget 290 

er at de stedlige lederne ikke velges av Studenttinget, men velges av det lokale 291 

studentparlamentet. Ved å ikke ha stedligere ledere i AU unngår man at personer 292 

innstiller på vedtak i saker til en forsamling de ikke er valgt av. Det er også slik at 293 

arbeidsutvalgets medlemmer skal representere alle studenter ved NTNU uavhengig 294 

av studieby, og vurderes til at man derfor ikke har behov for en direkte stemme fra 295 

byene utenfor Trondheim i arbeidsutvalgets avstemninger.  296 

Perioder 297 

Arbeidsutvalget opererer i dag med to ulike valgperioder. Brorparten av utvalget, tre 298 

på heltid og tre på deltid sitter fra jul til jul. De fire andre sitter fra sommer til sommer.  299 

Saksbehandlerne ser det som hensiktsmessig at hele arbeidsutvalget sitter på 300 

samme periode for å ikke måtte bygge opp et nytt arbeidsmiljø hvert semester. Det 301 

er heller ikke ideelt å skulle gjennomføre overlapp hvert semester da dette tar mye 302 

tid. Det er konsensus i arbeidutvalget om at AUs medlemmer som er valgt av 303 

Studenttinget skal velges for samme periode. Medlemmene i NTNUs styre og 304 

stedlige ledere i Gjøvik og Ålesund velges etter perioder Studenttinget ikke 305 

bestemmer. Styremedlemmenes valgperiode er gitt av valgperioden for NTNUs valg 306 

til universitetsstyret. De stedlige ledernes valgperioder er gitt av studentparlamentene 307 

i Gjøvik og i Ålesund. Styrestudentene, som samarbeider tett med arbeidsutvalget, 308 

kan med fordel ha periode i utakt med arbeidsutvalget for å ha rollen som 309 

kontinuitetsbærere.  310 

Et sentralt argument for en periode som følger kalenderår er at NTNUs sentrale 311 

prosesser starter i januar. NTNUs plan- og budsjettarbeid følger kalenderåret og 312 

starter opp under NTNUs ledersamling som arrangeres i januar hvert år. For å følge 313 

denne prosessen vil det være en fordel om arbeidsutvalget har funksjonstid gjennom 314 
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kalenderåret.I tillegg følger Studenttingets driftsbudsjett NTNUs budsjettår, noe som 315 

kan påvirke arbeidutvalgets frihet hvis perioden ikke skal følge kalenderåret og at 316 

disse kommer inn etter at halve budsjettåret har forløpt.  317 

At styremedlemmene velges for studieåret gjør heltidsstillinger i studentdemokratiet 318 

tilgjengelig også for de studentene som har problemer med et års permisjon som 319 

følger kalenderåret. 320 

Et argument for motsatt periode, altså å følge studieåret, er at det vil gjøre det 321 

tilgjengelig for flere å stille til heltid. Det er ikke alle utdanninger som har like store 322 

muligheter til å ta permisjon midt i studieåret og det er derfor en fordel for disse at det 323 

velges på studieår, dette gjelder i hovedsak profesjonsutdanningene. Men det kan 324 

igjen være utdanninger som har motsatt preferanse, og det er til syvende og sist 325 

NTNUs plikt å legge til rette for permisjon til studentpolitisk arbeid. Det er også verdt 326 

å nevne at NSO og flere andre institusjoners studentpolitiske organer følger 327 

studieåret.  328 

Saksbehandlerne mener Studenttinget bør velge sin egen ledelse, dersom man 329 

endrer perioden bør man også endre Studenttingets periode. Ettersom 330 

arbeidsutvalget skal lede og innstille til sittende Studentting er det også naturlig at det 331 

er sittende Studentting som bestemmer hvem disse skal være. Men det kan være et 332 

problem at konstituerende skjer ved første Studenttingsmøte ettersom medlemmene 333 

rundt bordet ikke nødvendigvis kjenner de som stiller til ledelsen. Dette ivaretas til en 334 

viss grad av utspørringen.   335 

Studenttinget vedtar sin egen politiske plattform og handlingsplan. Arbeidet med å 336 

gjennomføre denne politikken er det arbeidsutvalget blir målt på og det er da viktig at 337 

disse plattformene følger arbeidsutvalgets årshjul.Det er også en fordel at 338 

Studenttinget som sitter en periode forholder seg til samme ledelse dette året for å 339 

knytte sterke relasjoner mellom Studenttinget og dets ledelse. 340 

Forslag til vedtak 341 

Der det kun finnes et alternativ til vedtak på en og samme paragraf i reglementet, 342 

omtales denne som forslag F1, forslag F4, forslag F6 osv.  343 

Der det finnes flere alternative vedtak til samme paragraf i reglementet er disse 344 

betegnet som forslag F2.1., F2.2.... Disse forslagene er gjensidig ekslusive og man 345 

kan kun vedta et av forslagene.  346 

Forslag F1 347 

Forslaget fremmes fordi saksbehandlerne mener at stedlige ledere i Gjøvik og 348 

Ålesund bør defineres i Studenttingets reglement. 349 

Dette foreslås tatt inn i reglementets §0 Definisjoner. 350 

Forslag F2.x 351 

Forslagene F2.1. og F2.2. gir to alternative sammensetninger av Studenttingets 352 

ledergruppe. 353 

F2.1. 354 

Forslaget definerer Studenttingets daglige ledelse som en ledergruppe bestående av 355 

Studenttingets heltidsstillinger og arbeidsutvalget. 356 

F2.2.  357 

Forslaget definerer ledergruppen til å bestå av styremedlemmene og arbeidsutvalget. 358 

Denne ledergruppen skal styres av en samarbeidsavtale som definerer 359 



 

13.10.2016 9 
 

 

ledergruppens felles ansvar utover reglement og stillingsinstruks. Forslaget 360 

inkluderer ikke stedlige ledere som en del av ledergruppen. 361 

Forslag F3.x 362 

Forslagene F3.1.-F3.5. omhandler arbeidsutvalgets heltidsstillinger. Det er to 363 

aspekter i forslagene, som omhandler hvorvidt det skal dedikeres en egen 364 

nestlederstilling eller ikke og om stedlig ledelse skal inkluderes i Studenttingets 365 

arbeidsutvalg. Alle forslagene med unntak av F3.3. innebærer at Studenttinget 366 

direkte bestemmer hvilke personer som innehar hvilke posisjoner.  367 

F3.3. innebærer at arbeidsutvalget internkonsituerer rollene selv. 368 

Grunnen til at det fremmes forslag som ikke har tilslutning i arbeidsutvalget (se 369 

arbeidsutvalgets innstilling) er for å åpne opp for alle kombinasjoner knyttet til 370 

nestlederrollen og stedlig ledelse i eller utenfor AU. 371 

F3.1. 372 

F3.1. omhandler at nestleder velges av Studenttinget blant de politiske 373 

heltidsstillingene i AU. Forslaget innebærer at stedlig ledelse ikke er en del av AU. 374 

F3.2. 375 

F3.2. omhandler at nestleder skal velges som en egen heltidsstilling. Forslaget 376 

innebærer at stedlig ledelse er en del av AU. Med dette forslaget vil AU innstille i 377 

personvalg på stedlige ledere ovenfor Studenttinget, slik at disse vil være valgt av 378 

Studenttinget. 379 

F3.3. 380 

F3.3. omhandler at nestleder skal velges som en egen heltidsstilling. Forslaget 381 

innebærer at stedlig ledelse er en del av AU. Med dette forslaget vil arbeidsutvalget, 382 

med unntak av leder som er direktevalgt, internkonstitueres. 383 

F3.4. 384 

F3.4. omhandler at nestleder skal velges som en egen heltidsstilling. Forslaget 385 

innebærer at stedlig ledelse ikke er en del av AU. 386 

F3.5. 387 

F3.5. omhandler at stedlige ledere inkluderes i AU. Forslaget innebærer at nestleder 388 

velges av Studenttinget blant de politiske heltidsstillingene i AU. 389 

Forslag F4 390 

F4. omhandler deltidsmedlemmer av AU. Forslaget innebærer to stillinger på deltid. 391 

Dersom forslaget ikke vedtas, vil ikke arbeidsutvalget ha medlemmer i deltidstillinger.  392 

Forslag F5.x 393 

Forslag F5.1. og F5.2. omhandler arbeidsutvalgets valgperiode. 394 

F5.1. 395 

F5.1. omhandler at arbeidsutvalgets medlemmer velges for kalenderåret. 396 

F5.2. 397 

F5.2. omhandler at arbeidsutvalgets medlemmer velges for studieåret. 398 

Forslag F6 399 

F6 omhandler mistillit. Forslaget innebærer en presisering om at det kan stilles 400 

mistillit til alle personer i arbeidsutvalget, uavhengig av om personen er valgt av 401 

Studenttinget eller ikke. 402 
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Forslag F7.x 403 

Forslagene F7.1. og F7.2. omhandler ledergruppens plikter og rettigheter. 404 

F7.1. 405 

F7.1. omhandler at ledergruppen har møteplikt ved arbeidsutvalgets møter. Forslaget 406 

innebærer at ledergruppen har tale- og forslagsrett i møtene. 407 

F7.2. 408 

F7.2. omhandler at ledergruppen skal ha møte-, tale og forslagsrett til 409 

arbeidsutvalgets møter. 410 

Forslag F8 411 

F8 omhandler en endring fra internkonstituering til direktevalg på arbeidsutvalgets 412 

stillinger. Forslaget presiserer også Studenttingets mulighet til å fravike 413 

bestemmelsen om nyvalg med kvalifisert flertall. 414 

Arbeidsutvalgets innstilling 415 

Arbeidsutvalgets flertall innstiller på at forslag F1, F2.1, F3.1, F5.1, F6, F7.1 og F8 416 

vedtas.  417 

Dissens 1  418 

Arbeidsutvalgets mindretall, bestående av Marte Øien, Ole-Jacob Oosterhof, 419 

Gjermund Kvernmo Langset og Amanda Giske, ønsker å vedta forslag F2.2. 420 

Dissens 2 421 

Arbeidsutvalgets mindretall, bestående av Marte Øien, Ole-Jacob Oosterhof, og 422 

Gjermund Kvernmo Langset, ønsker å vedta forslag F3.2. 423 

Dissens 3 424 

Arbeidsutvalgets mindretall, bestående av Amanda Giske, ønsker å vedta forslag 425 

F3.3. 426 

Dissens 4 427 

Arbeidsutvalgets mindretall, bestående av Magnus Skarpnes, ønsker å vedta forslag 428 

F4. 429 

Dissens 5 430 

Arbeidsutvalgets mindretall, bestående av Marte Øien, Ole-Jacob Oosterhof, 431 

Gjermund Kvernmo Langset og Amanda Giske, ønsker å vedta forslag F5.2. 432 

Dissens 6 433 

Arbeidsutvalgets mindretall, bestående av Marte Øien, Ole-Jacob Oosterhof, 434 

Gjermund Kvernmo Langset og Amanda Giske, ønsker å vedta forslag F7.2. 435 
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Forslag til endringer i Studenttingets reglement 19.10.16 

 

F 1   Tilleggsforslag 

§0 Definisjoner 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Legge til:  

«Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige 

studentdemokratiene ved henholdvis NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

  

F 2.1   Endringsforslag 

§4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet 

 

Gammel tekst: 

«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.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til:  

«§4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet 

Studenttingets ledergruppe utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget og 

består av Studenttingets heltidstillinger og arbeidsutvalget. Ledergruppen 
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fordeler selv oppgaver som ikke er definert i reglementet eller 

stillingsinstruksene.  

 

Arbeidsutvalget innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget 

NTNU. Arbeidsutvalgets innstilling blir lagt til grunn på møtet. Arbeidsutvalget 

kan behandle hastesaker og saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 

Studenttinget.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 2.2   Endringsforslag 

Dissens: Marte Øien, Ole-Jacob Oosterhof, Gjermund Kvernmo Langset og 

Amanda Giske 

§4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppen 

 

Gammel tekst: 

«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, Arbeidsutvalgets 

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.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til: 

«§4.1.1 Arbeidsutvalget ansvar og myndighet 
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Arbeidsutvalget innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget 

ved NTNU. Arbeidsutvalgets innstilling blir lagt til grunn på møtet. 

Arbeidsutvalget kan behandle hastesaker og saker som er delegert gjennom 

tidligere vedtak i Studenttinget 

§4.1.2 Ledergruppens ansvar og myndighet 

Ledergruppen består av de studentvalgte styremedlemmene og arbeidsutvalget. 

Ledergruppen har en samarbeidsavtale hvor det spesifiseres hva som er 

ledergruppens felles ansvar. Dette kan ikke omfatte oppgaver som er fastsatt i 

reglement eller stillingsinstruks.» 

Forslagstiller: Marte Øien, Ole-

Jacob Oosterhof, Gjermund 

Kvernmo Langset og Amanda 

Giske 

 Vedtatt/Falt 

 

F 3.1   Endringsforslag 

§4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst: 

«§ 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  
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 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.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til:  

«§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av fire -4- medlemmer på heltid. Medlemmene velges til 

bestemte verv. Leder velges først og så avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. 

Studenttinget utpeker en nestleder blant de valgte til arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalgets heltidstillinger skal være:  

 Leder  

 Fagpolitisk ansvarlig 

 Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

 Internasjonalt ansvarlig» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 
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F 3.2   Endringsforslag 

Dissens: Marte Øien, Ole-Jacob Oosterhof og Gjermund Kvernmo Langset 

§4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst: 

«§ 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.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til: 
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«§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av seks -6- medlemmer på heltid. Medlemmene velges 

til bestemte verv. Leder velges først og så avgjøres rekkefølgen ved 

loddtrekning. Arbeidsutvalget innstiller i personvalg på stedlig leder overfor 

studenttinget. Arbeidsutvalgets heltidstillinger skal være: 

 Leder 

 Nestleder 

 Fagpolitisk ansvarlig 

 Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

 Stedlig leder i Gjøvik 

 Stedlig leder i Ålesund» 

Forslagstiller: Marte Øien, Ole-

Jacob Oosterhof og Gjermund 

Kvernmo Langset 

 Vedtatt/Falt 

 

F 3.3   Endringsforslag 

Dissens: Amanda Giske 

§4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst: 

«§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget  

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

deltid. Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være  

 Leder  

 Nestleder  
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 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.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til: 

«§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av seks -6- medlemmer på heltid. Leder velges først og 

resten i bolk. Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv på konstituerende 

studenttingmøte. Arbeidsutvalgets heltidstillinger skal være: 

 Leder 

 Nestleder 

 Fagpolitisk ansvarlig 

 Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

 Stedlig leder i Gjøvik 

 Stedlig leder i Ålesund» 

Forslagstiller: Amanda Giske  Vedtatt/Falt 



8 
 

 

F 3.4   Endringsforslag 

§4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst: 

«§ 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.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til:  
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«§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av fire -4- medlemmer på heltid. Medlemmene velges til 

bestemte verv. Leder velges først og så avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. 

Arbeidsutvalgets heltidstillinger skal være:  

 Leder  

 Nestleder 

 Fagpolitisk ansvarlig 

 Læringsmiljøpolitisk ansvarlig» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 3.5   Endringsforslag 

§4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst: 

«§ 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  
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 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.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til:  

«§4.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget består av seks -6- medlemmer på heltid. Medlemmene velges 

til bestemte verv. Leder velges først og så avgjøres rekkefølgen ved 

loddtrekning. Studenttinget utpeker en nestleder blant de valgte til 

arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets heltidstillinger skal være:  

 Leder  

 Fagpolitisk ansvarlig 

 Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

 Internasjonalt ansvarlig 

 Stedlig leder Ålesund 

 Stedlig leder Gjøvik» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 4   Tilleggsforslag 

Dissens: Magnus Skarpnes 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Legge til:  
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«… og to -2- medlemmer på deltid. 

 

Arbeidsutvalgets deltidstillinger skal være:  

 Tilretteleggingsansvarlig 

 Likestillingsansvarlig 

Arbeidsutvalgets deltidstillinger skal velges blant Studenttingets 

medlemmer» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 5.1   Endringsforslag 

§4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 

 

Gammel tekst:  

«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.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til: 

«Arbeidsutvalgets medlemmer valgt av Studenttinget skal ha funksjonstid på ett 

år og sitter i perioden 1. januar til 31. desember.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 5.2   Endringsforslag 

Dissens: Marte Øien, Ole-Jacob Oosterhof, Gjermund Kvernmo Langset og 

Amanda Giske 

§4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 
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Gammel tekst:  

«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.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til: 

«Arbeidsutvalgets medlemmer valgt av Studenttinget skal ha funksjonstid på ett 

år og sitter i perioden 1. juli til 30. juni.» 

Forslagstiller: Marte Øien, Ole-

Jacob Oosterhof, Gjermund 

Kvernmo Langset og Amanda 

Giske 

 Vedtatt/Falt 

 

F 6   Endringsforslag 

§6.1 Ledelsen 

 

Gammel tekst: 

«Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer valgt til 

Studenttingets arbeidsutvalg.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til:  

«Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer i 

Studenttingets arbeidsutvalg.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 7.1   Endringsforslag 

§4.6 Observatører 
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Gammel tekst:  

«Studentrepresentantene i Styret møter på Arbeidsutvalgets møter, såfremt 

Arbeidsutvalget ikke ønsker noe annet.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til: 

«Ledergruppen skal delta på arbeidsutvalgets møter med tale- og forslagsrett.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 

F 7.2   Tilleggsforslag 

Dissens: Marte Øien, Ole-Jacob Oosterhof, Gjermund Kvernmo Langset og 

Amanda Giske 

§4.6 Observatører 

 

Gammel tekst: 

«Studentrepresentantene i Styret møter på Arbeidsutvalgets møter, såfremt 

Arbeidsutvalget ikke ønsker noe annet.» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre til: 

«Ledergruppen har møte-, tale- og forslagsrett til arbeidsutvalgets møter.» 

Forslagstiller: Marte Øien, Ole-

Jacob Oosterhof, Gjermund 

Kvernmo Langset og Amanda 

Giske 

 Vedtatt/Falt 
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F 8   Endring 

§5.4 Valg til Arbeidsutvalget 

 

Gammel tekst:  

§ 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. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Endre hele paragrafen til: 

«§5.4 Nyvalg i perioden 

Dersom en i 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. Studenttinget kan fravike denne bestemmelsen 

med kvalifisert flertall.» 

Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 



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

Siste endring av reglementet ble gjort den 08.09.16 

§ 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 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. 

§ 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 2/3 flertall vedta mistillit til personer valgt til Studenttingets  

arbeidsutvalg. 

§ 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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Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg 
_______________________________________________________________________ 

 
Stillingsinnstrukser Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 

Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 

Sist endret 05.11.2015 
Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er 

NTNU-studentenes øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer og ivaretar 
studentenes interesser ovenfor rektoratet ved NTNU, Norsk Studentorganisasjon (NSO) og 
andre aktuelle fora. 

 
 

Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. 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 syv (7) 

studenter på heltid, og tre (3) studenter på deltid. AU har som oppgave å representere STi 
mellom møtene. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres 

innstilling blir lagt til grunn ved votering på STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som 
er delegert gjennom tidligere vedtak i STi og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp 
med et 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 og motivasjonsseminaret 

 Delta på overlapp med nytt arbeidsutvalg  

 Delta på overlappshelg med styrerepresentantene  

 Delta på immatrikuleringen  

 Delta under valgukene  

 AU er bundet av Studenttingets politikk 
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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.  
 

Generelt  

 
Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til 

Studenttinget er fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra 
stillingsinstruksen, men Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av 

oppgavefordelingen må dette vedtas av Studenttinget. AU velger personlig vara internt i AU 
på verv de innehar i kraft av sin stilling. Råd, utvalg og oppgaver som ikke er spesifisert i 
instruksen fordeles på konstituerende AU-møte. 

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

disse vervene skal ikke gå utover arbeidet i STi, og skal heller ikke medføre en rollekonflikt. 
Dette gjelder også for stillingen til styrerepresentantene i STi.  
 

 
1. Studenttingets representanter 

 

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

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

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

debatten  

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

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

 Skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 

 
 

2. Leder 

 
Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. 

Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant i interne og eksterne 
organer. Leder har ett særskilt ansvar for å ivareta eksterne organer og relasjoner. 
 

Leder har ansvar for at alle relevante råd og utvalg blir fulgt opp og kan delegere 
arbeidsutvalgets deltagelse i disse. Leder har ansvar for følgende utvalg dersom ikke annet 

blir bestemt: 
 

 NTNUs dekanmøte 

 Arbeidsutvalget i Læringsmiljøutvalget 

 Trondheim Studentråd 

 Velferdstinget 
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 Trondheim kommunes plangruppe 

 Fakultetsforum 

 
Leder har ansvar for å følge opp NSO.* 
 

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

Leder har ansvar for Studenttingets økonomi. 
 
Leder har personalansvar for Studenttingets ansatte og politisk valgte. 

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

 
Leder har ansvar for å gjennomføre Studenttingets fag og forskningspolitikk. 
 

Leder uttaler seg på vegne av Studenttinget. 
 

 
3. Nestleder 

 

Nestleder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant i interne og eksterne 
organer. Nestleder har ett særskilt ansvar for å ivareta interne organer og relasjoner. 

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

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

 NTNUs dekanmøte 

 Velferstinget 

 Fakultetsforum 
 

 
Nestleder har ansvar for å følge opp kontakten med NTNUs linjeforeninger og andre relevante 
interne organ. 

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

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

godt arbeidsmiljø. 
 

Nestleder har sammen med leder ansvar for å påse at arbeidsutvalgets medlemmer overholder 
en rimelig arbeidstid og iverksetter tilrettelegging ved behov. 
 

Nestleder har ansvar for å gjennomføre Studenttingets fag og forskningspolitikk. 
 

Nestleder er leders stedfortreder ved behov. 
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4. Studentdemokratisk ansvarlig 
 
Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for å følge opp og koordinere arbeid og prosjekter 

med NTNUs studentråd.  
 

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

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

Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for organiseringen av Studenttingets møter. 
 
 

 
5. Informasjonsansvarlig 

 
 
Informasjonsansvarlig har ansvaret for profilering og synliggjøring av Studenttingets arbeid.  

 
Informasjonsansvarlig har ansvar for Studenttingets profileringsmateriell. 

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

Informasjonsansvarlig har ansvar for gjennomføringen av Studenttingets valg som leder av 
valgstyret. 
 

 
 

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

forskningspolitikk. 
 

Fag og forskningsansvarlig sitter i utdanningsutvalgets møter og har ansvar for å arrangere 
formøter med de fakultetstillitsvalgte i forkant av hvert møte. 
 

Fag og forskningsansvarlig skal i samråd med Studentdemokratisk ansvarlig følge opp 
studentrådenes utdanningspolitiske arbeid. 

 
Fag og forskningsansvarlig har ansvar for å følge opp nasjonalt arbeid med utdanningspolitikk 
i samarbeid med andre universiteter. 

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

Five Tech. 
 
Fag og forskningsansvarlig er leder og nestleders vara til dekanmøtet. 

 
 

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

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

Stedlig leder har sammen med studentdemokratisk ansvarlig ansvar for kurs og opplæring av 
tillitsvalgte. 
 

 
 

8. AU-medlemmene på deltid 
 
8.1 

AU-medlemmene på deltid har ansvaret for  

 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover  

 ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område  

 skal selv skrive minst en (1) sak i funksjonsperioden  

 skal selv komme med forslag til saker  

 å holde politikken på sitt område oppdatert  

 å 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. 
 

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

 
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  
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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  

 
8.3 Læringsmiljøansvarlig  

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

 
Lokalt  

 følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU  

 sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget  

 følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU  

 følge opp problemene som kommer frem av undersøkelser som angår læringsmiljøet  

 i samarbeid med likestillings- og inkluderingsansvarlig følge opp problemene som kommer 

frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse  
 
Nasjonalt  

 ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår læringsmiljø  
 

8.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  
 

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

Lokalt  

 sitte som studentrepresentant i Tilretteleggingsforum  

 følge opp problemene som omhandler likestilling og inkludering  

 i samarbeid med læringsmiljøansvarlig følge opp problemene som kommer frem av 

studentenes helse- og trivselsundersøkelse  
 

Nasjonalt  

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

 
 

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

av hvert styremøte. 
 

Styrerepresentantene skal arrangere kurs for fakultetstillitsvalgte. 
 
Styrerepresentantene skal i samråd med studentdemokratisk ansvarlig følge opp 

studentrådene. 
 

Styrerepresentantene skal samarbeide med studentepresentanter ved andre universiteter. 
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Styrerepresentantene skal delta på Studenttingets møter og seminarer og holde Studenttinget 
oppdatert på styrets arbeid. 
 

Styrerepresentantene skal møte på arbeidsutvalgets innstillende møter og har ansvar for å 
bistå arbeidsutvalget i saksbehandlingsprosessen. 
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_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 30/16     Anonym tvilsmelding 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg 7 

Vedlegg 1 – Når det er tvil om studenters skikkethet 8 

Vedlegg 2 – Ingen motsetninger mellom god veiledning og anonyme tvilsmeldinger 9 

Vedlegg 3 – Å melde tvil er ikke å banne i kirka 10 

Vedlegg 4 – Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 11 

_______________________________________________________________________ 12 

 13 

Bakgrunn for saken 14 

På landsmøte til NSO i år ble det vedtatt at studentene ønsker muligheten til å melde tvil 15 

om andre studenter anonymt. I lys av dette har flere av NSOs medlemslag diskutert dette.  16 

Derfor ønsker AU at Studenttinget også diskuterer saken.  17 

 18 

I sommer har debatten gått videre fra landsmøtet til media hvor det har blitt skrevet for og  19 

imot saken. Et hyppig brukt argument imot anonym tvilsmelding er at man er  20 

bekymret for studentenes rettssikkerhet. I sin kronikk skriver tidligere fagpolitisk  21 

ansvarlige ved Studentparlamentet HiOA Steinar Olberg «retten til kontradiksjon er  22 

grunnpilar i norsk forvaltning...». Han skriver videre at det er viktig å huske på at  23 

mange studenter blir skikket takket være den veiledningen og oppfølgingen man får,  24 

før man eventuellt snakker om at saken skal opp i en nemd.  25 

 26 

Blant argumentene for kommer det frem at man må huske på hvorfor man har  27 

skikkethetsvurdering og at det nettopp er til for å verne om de sårbare gruppene  28 

studenten kommer i kontakt med i løpet av studiet eller i framtidig yrkesutøvelse. Som  29 

svar til Steinar Olberg svarer fagpolitisk i NSO Madeleine Sjøbrend «dagens ordning er  30 

med på å heve terskelen for å levere inn tvilsmeldinger om medstudenter. Det er forskjell  31 

mellom institusjoner, men om man ser på det store bildet leveres det urovekkende få  32 

tvilsmeldinger. Det å la studentene få levere tvilsmeldinger uten å at studenten det  33 

varsles om får vite før det blir en sak for skikkethetsnemda er det viktig tiltak for å senke  34 

terskelen.» 35 

 36 

I NSOs utdanningspolitiske plattform punkt 5.7 om skikkethetsvurdering står det 37 

«I forbindelse med varsling skal studenter kunne være anonyme frem til det blir en sak for 38 

Skikkethetsnemda.» 39 

 40 

Kronikkene det refereres til er lagt ved som vedleg. I tillegg er det lagt ved en kronikk som  41 

arbeidsutvalgets Marte Øien skrev på vegne av NSO som leder av læringsmiljøpolitisk  42 

komite.  43 
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 44 

Saksbehandlaren sin vurdering 45 

Saksbehandlerne mener Studenttinget burde diskutere en så fremtredende nasjonal  46 

debatt. Ettersom at NTNU har Norges største helseutdanning og lærerutdanning er vi en  47 

stor aktør innenfor profesjoner hvor løpende skikkethetsvurdering blir praktisert. Det er  48 

derfor viktig at Studenttinget diskuterer problemstillingen. 49 

  50 

Arbeidsutvalet sin innstilling 51 

Studenttinget diskuterer saken.  52 



Når det er tvil om 
studenters skikkethet 
 

PUBLISERTONSDAG, 13. JULI 2016 - 8:59-OPPDATERTTORSDAG, 14. JULI 2016 - 11:20 

Innlegg. Det er veldig problematisk at Norsk 
Studentorganisasjon (NSO) ønsker at studenter 
som sender inn tvilsmeldinger skal få være 
anonyme, skriver Steinar Olberg. 

Jeg vil begynne med å si at det er veldig bra at NSO setter fokus på skikkethet. Det 

er et viktig tema og det ingen tvil om at det blir sendt inn alt for få tvilsmeldinger på 

norske universitet og høgskoler. 

Det som imidlertid er veldig problematisk er at NSO ønsker at studenter som sender 

inn tvilsmeldinger skal få være anonyme. Retten til kontradiksjon er en grunnpilar i 

norsk forvaltning, og jeg har vansker med å forstå hvordan NSOtenker seg at dette i 

det hele tatt kan gjennomføres, uten at det går utover rettsvernet til studenten som 

det er meldt tvil om. 

NSO synes heller ikke å ha forstått at i forkant av en eventuell sak i skikkethetsnemda 

er det en lang og grundig prosess, der mange studenter får anledning til å bli skikket. 

Som fagpolitisk ansvarlig for Studentparlamentet har jeg i løpet av det siste året 

blitt involvert i en rekke skikkethetssaker på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

Når noen er i tvil om en student er skikket, skal de sende en tvilsmelding. Studenten 

blir da innkalt til et møte med skikkethetsansvarlig og andre representanter fra 

HiOA. Som tillitsvalgt er det flere studenter som har bedt meg bli med på dette. 

En vurdering av en students skikkethet er imidlertid sjeldent noe som kan gjøres i 

ett møte, verken av skikkethetsansvarlig eller av en nemd. Det finnes saker hvor det 

er opplagt at studenten ikke er skikket. Men det ligger i navnet på hva som starter 

den særskilte skikkethetsvurderingen – «tvilsmeldingen» - at man i de fleste tilfeller 

er i tvil. For de fleste studentene er det snakk om en lang prosess, som kan ta 

mange måneder. 

Min erfaring er at når studentene har fått vite hvorfor de er innkalt og hva 

tvilsmeldingen går ut på, har det gitt dem mulighet til å få forklart sin side av 

saken. Først da kan det legges en plan for hvordan vedkommende kan bli skikket. 

Gjennom den videre oppfølgingen av de studentene som jeg bisto, ble det bestemt 



tiltak som for eksempel ekstra veiledning eller opplæring. Tiltak som i de fleste 

tilfeller gjorde at studenten ble skikket. 

Det er viktig å huske at mange studenter blir skikket takket være den veiledning og 

de tiltakene som gjøres, før man eventuelt snakker om at saken skal opp i en nemd. 

Bakgrunnen for en sak kan handle at man selv går igjennom en vanskelig tid i livet og 

trenger å jobbe med det. 

Vi vet fra SHOT- undersøkelsen at det gjelder mange studenter. Tvilen kan også 

handle om at studenten behøver å bli mer moden, rett og slett skjerpe seg, bli voksen 

og ta mer ansvar. Hvis man ikke kan snakke om hvorfor det er tvil om at studenten er 

skikket, risikerer man å veilede ut eller utvise studenter som har potensialet til å bli 

skikket, men som bare har behov for litt ekstra hjelp. 

Fellesnevneren for alle sakene jeg var involvert i var at tvilsmeldingene som startet 

prosessen var basert på veldig konkrete hendelser. Da får man et stort problem hvis 

meldingene skal anonymiseres. Hvis melderen skal være sikret anonymitet står man 

overfor en situasjon der skikkethetsansvarlig og studenten skal finne ut av om- og 

eventuelt hvordan han kan bli skikket, uten at studenten skal få vite hvorfor noen 

betviler at han er det. Skal studenten få vite det vil ikke melderen lenger kunne være 

anonym, selv om man fjerner melderens navn. 

Man risikerer dermed at eventuelle tiltak som blir iverksatt; enten det er at saken 

blir avvist, man får videre veiledning, man blir veiledet ut av studiet eller at saken blir 

sendt til skikkethetsnemda, blir basert på feil grunnlag. 

Da er det særlig problematisk at NSO snakker om skikkethet som om det ikke finnes 

noen slik prosess i det hele tatt, eller at denne prosessen eventuelt ikke er av 

betydning eller til og med er feil. 

Så hva bør gjøres? Jeg mener det viktigste tiltaket, som NSO og alle de lokale 

studentdemokratiene bør jobbe for, er å sikre at alle studenter, undervisere og 

veiledere (på institusjonen og i praksisen) får en ordentlig opplæring i hva skikkethet 

er og hvordan prosessen er lagt opp. 

Jeg har full forståelse for at studenter og ansatte kan synes det er skremmende å 

melde tvil om en student, men etter min erfaring handler det like mye om manglende 

kunnskap om prosessen. 

Det som virkelig har skremt meg i arbeidet med skikkethet er enkelte undervisere og 

veilederes kunnskap og oppfatning om hva skikkethet er og hvordan prosessen fra 

tvilsmelding til skikkethetsnemd fungerer. 

Jeg har møtt undervisere som har unnlatt å sende tvilsmeldinger fordi de synes synd 

på studenter som sliter. Det er også veiledere som har unnlatt å sende 

tvilsmeldinger fordi de har en feil oppfatning av hva skikkethet er. En underviser 



fortalte meg en gang: «Jeg har flere studenter i kullet som jeg aldri ville latt jobbe 

med mine barn». Men vedkommende hadde ikke sendt tvilsmelding om noen av 

disse studentene. 

Å ikke melde tvil om skikkethet kan faktisk innebære at du gjør studenten en 

skikkelig bjørnetjeneste ved å frata ham muligheten til å bli skikket. Det er ikke 

uvanlig at det dukker opp saker som burde vært meldt inn lenge før. Konsekvensen 

kan bli at studenten ikke får tid eller mulighet til å bli skikket,eller har kastet bort 3 år 

av livet sitt på en utdanning til et yrke vedkommende ikke er skikket til. 

Institusjonene bør stille krav til kursing av alle de faglig ansatte. Både de nye og de 

som har vært ansatt lenge. Veilederne ved praksisinstitusjonene bør også bli kurset. 

De studentene som ønsker å melde inn tvil bør også ha tilgang på en bistandsperson 

som kan veilede dem i prosessen. En person som kan gi råd og veiledning og følge 

med på at saken blir behandlet på riktig måte (f.eks. Studentombudet). Jeg mener 

dette er mye bedre tiltak og som vil ha større effekt enn å anonymisere studentene 

som vil melde tvil. 

 



Ingen motsetning 
mellom god veiledning 
og anonyme 
tvilsmeldinger 
 

PUBLISERTTORSDAG, 21. JULI 2016 - 9:55-OPPDATERTFREDAG, 22. JULI 2016 - 16:54 

Skikkethet. Debatten om studenter skal kunne være 
anonyme eller ikke når det melder inn 
medstudenter for mulig manglende skikkethet 
fortsetter. Norsk studentorganisasjon svarer 
på kritikk. 

I et innlegg i Khrono onsdag 13. juli stiller Steinar Olberg seg kritisk til at 

studenter skal kunne levere inn tvilsmeldinger om medstudenters skikkethet 

anonymt. Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å understreke at studenters 

rettigheter ikke svekkes ved anonym levering av tvilsmeldinger. 

Olberg hevder at en slik ordning vil gå på bekostning av veiledning for studenten 

tvilsmeldingen gjelder. Han gir også inntrykk av at NSO ikke forstår den lange og 

grundige prosessen rundt skikkethet. NSO er fullstendig klar over hvordan en slik 

prosess foregår, og mener også at det ikke er noen motsetning mellom anonym 

levering av tvilsmeldinger og god veiledning. 

I sitt innlegg maler Olberg et bilde hvor anonym levering av tvilsmeldinger er en 

motsetning til en god og grundig prosess før en eventuell sak i 

skikkehetsnemnda. NSO mener at man helt fint kan få til begge deler. 

Når en person leverer en tvilsmelding til skikkethetsansvarlig, så har sistnevnte 

ansvaret for å vurdere meldingen videre. Personen kan aldri være helt anonym, da 

skikkethetsansvarlig har mottatt tvilsmeldingen. Dersom det er hold i tvilsmeldingen 

skal studenten det gjelder bli innkalt til et møte for å kunne diskutere og tale egen 

sak. I dette første møtet skal studenten få vite innholdet i tvilsmeldingen, men ikke 

hvem som har varslet. Da får studenten forsvart sin sak, samtidig som personen som 

leverte kan være anonym. 

http://www.khrono.no/debatt/nar-det-er-tvil-om-skikkethet


Videre skal studenten motta veiledning som er spesifikt rettet mot grunnlaget for 

tvilsmeldingen. Slik får studenten mulighet til å forbedre seg. Dersom dette er tilfelle 

vil personen fullføre studiet sitt, uten at personen vet hvem som leverte 

tvilsmeldingen. Det vil dermed ikke oppstå ubehagelige situasjoner. Om studenten 

ikke forbedrer seg skal institusjonen opprette en sak for skikkethetsnemnda hvor alle 

sider av saken blir prøvd. Da blir saken en annen. En skikkethetssak er alvorlig for 

studenten det gjelder, og studenten skal selvsagt få fullt innsyn i sin sak, og dermed få 

vite hvem som leverte tvilsmeldingen. 

I de tilfellene hvor studenten får veiledning og forbedrer seg er det ikke nødvendig 

at studenten får vite hvem som leverte meldingen. Med dagens ordning derimot, kan 

det oppstå ubehag både for varsler og den det varsles om for eksempel hvis de er 

medstudenter i samme kull, og må forholde seg til hverandre hele resten 

av studietiden. 

Dagens ordning er med på å heve terskelen for å levere inn tvilsmeldinger om 

medstudenter. Det er forskjell mellom institusjonene, men om man ser på det store 

bildet leveres det urovekkende få tvilsmeldinger. Det å la studentene få levere 

tvilsmeldinger uten at studenten det varsles om får vite det før det blir en sak for 

skikkethetsnemnda er et viktig tiltak for å senke terskelen. 

Studenten det gjelder skal selvsagt få god veiledning om det leveres en 

tvilsmelding, men det er ikke en motsetning til å kunne være anonym frem til det blir 

et spørsmål om rettssikkerhet i en faktisk skikkethetssak. 

 



Å melde tvil er ikke å 
banne i kirka 
 

PUBLISERTTORSDAG, 21. JULI 2016 - 13:29-OPPDATERTTORSDAG, 21. JULI 2016 - 13:30 

Skikkethet. Debatten rundt skikkethetsvurdering 
har tatt en helt feil retning. Vi må slutte å se på 
tvilsmeldinger som å banne i kirka og huske på 
hvorfor vi har skikkethetsvurdering, skriver 
Marthe Øien. 

Dette er til for å verne om de sårbare gruppene studenten kommer i kontakt med i 

løpet av studiene eller i framtidig yrkesutøvelse. For å få reell skikkethetsvurdering av 

studentene er vi avhengige av at det stilles tvilsmeldinger. Slik det er i dag er det 

mange studenter som vegrer seg for å melde tvil mot en medstudent i frykt for 

represalier. Å kunne sende anonyme tvilsmeldinger kan være med på å senke 

terskelen for å melde tvil, som igjen kan føre til et bedre arbeid med skikkethet rundt 

om på institusjonene. Dette er med på å la systemet med studentvarsling fungere slik 

det er tenkt å gjøre. 

Anonyme tvilsmeldinger skal være et supplement til dagens ordning. Det kan være 

tips om å følge opp en student litt tettere, uten å kunne vise til en konkret situasjon 

som grunn for behovet. Til de helt konkrete sakene er det selvsagt naturlig med en 

tvilsmelding som tidligere. Det som er viktig er å få startet en prosess som ender i at 

studenten får den oppfølgingen som trengs, og om nødvendig ender i en 

formell skikkethetssak. 

I løpet av de årene man er student kan det skje en rekke ting som påvirker hvordan 

du mestrer studiene. I flere tilfeller kan en tvilsmelding være med på å sikre at man 

får oppfølgingen som kreves for å kunne fullføre studiet. Slik kan anonyme 

tvilsmeldinger også være med på å senke frafallet. 

Det er en lang prosess før en sak eventuelt kommer til skikkethetsnemda. I løpet av 

den prosessen blir de fleste ansett som skikket av institusjonsansvarlig ved hjelp av 

veiledning, rådgiving og andre tiltak. Vi må derfor slutte å tenke at tvilsmelding 

samsvarer med det å være uskikket, men det er et signal om oppfølging som kan gi 

deg de verktøyene studenten trenger for å mestre studiet. 

I lovverket står det at tvilsmeldinger som leveres og åpenbart er ugrunnet ikke skal 

behandles av institusjonsansvarlig. Å skjule navnet på vedkommende som har meldt 



tvil er ikke ensbetydende med å sette i gang en skikkethetssak. Åpenbart grunnløse 

tvilsmeldinger skal selvsagt ikke behandles uansett om det står et avsendernavn eller 

ikke! Vi må ikke la frykten for slike gå på bekostning av en forbedring av 

dagens system. 

Studenten det meldes tvil om vil alltid ha mulighet til å uttale seg om innholdet i 

tvilsmeldingen. Det kan være vanskeligere dersom meldingen er lite konkret. Dersom 

det vil være helt umulig er melder nødt til å stå fram, og dette må kunne vurderes i 

hvert enkelt tilfelle. Videre mener vi fortsatt at behandlingen i skikkethetsnemnda 

skal fungere som i dag, og da vil navnet til melder komme fram. 

Anonym tvilsmelding skal være et hjelpemiddel og et verktøy, ikke noe som går på 

bekostning av den enkeltes rettssikkerhet. 
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§ 1. Virkeområde

Skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 410, skal foregå ved følgende utdanninger:
1. barnehage og førskolelærerutdanning
2. Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn eller
videregående skole, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

3. audiograf (audiolog),
4. barnevernspedagog,
5. bioingeniør,
6. ergoterapeut,
7. farmasøyt (inkludert reseptar),
8. fysioterapeut,
9. jordmor,
10. klinisk ernæringsfysiolog,
11. lege,
12. optiker,
13. ortopediingeniør,
14. psykolog,
15. radiograf,
16. sosionom,
17. sykepleier,
18. tannlege,
19. tannpleier,
20. tanntekniker,
21. vernepleier,
22. paramedicutdanning
23. profesjonsutdanningen i teologi
24. trafikklærerutdanning
25. logopedutdanning
26. utdanninger i spesialpedagogikk

https://lovdata.no/forskrift/2016-06-28-830
https://lovdata.no/forskrift/2005-10-10-1193
https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/%C2%A74-10
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27. tolkeutdanningene i tegnspråk.

0 Endret ved forskrifter 27 mai 2010 nr. 728, 11 juni 2013 nr. 597, 17 juni 2016 nr. 678 (i kraft 1 juli 2016).

§ 2. Definisjon og formålet med skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.
En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter,
brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller
under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en
helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

Forvaltningslovens regler om saksbehandling gjelder ved særskilt skikkethetsvurdering.

0 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).

§ 3. Vurderingskriterier for lærer og spesialpedagogiske utdanninger

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 1, 2, 24 og 26 dersom ett eller flere av følgende
kriterier er oppfylt:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, unge og
voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller
klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske
og fysiske helse.

c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og
retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.
e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller kommende
yrkesrolle.

g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.
h) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

0 Endret ved forskrifter 8 juli 2013 nr. 872, 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).

§ 4. Vurderingskriterier for logoped, helse og sosialfagutdanningene og tolkeutdanning i tegnspråk

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 3 til og med 22, 25 og 27 dersom ett eller flere
av følgende kriterier er oppfylt:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter
eller brukere.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere
med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.
e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.
g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter,
klienter eller brukere.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

0 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).
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§ 5. Vurderingskriterier for profesjonsutdanningen i teologi

En student er uskikket i utdanningen som nevnt i § 1. nr. 23 dersom ett eller flere av følgende kriterier er
oppfylt:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt for de mennesker
de møter i sitt arbeid.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere
med mennesker i sårbare livssituasjoner, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser manglende vilje eller evne til å skape et miljø som tar hensyn til barns, unges og voksnes
sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.

d) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen eller overfor brukere, konfidenter eller
barn, unge og voksne i sårbare livssituasjoner.

e) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge.
f) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
g) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i profesjonsutdanningen og
kommende yrkesrolle.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.
i) studenten er ikke i stand til å utføre de yrkesmessige handlinger praksis krever.

0 Tilføyd ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).

§ 6. Informasjon til studentene

Den enkelte utdanningsinstitusjon har plikt til å gi tilstrekkelig og relevant informasjon om studienes
innhold, herunder om at studenter vil bli skikkethetsvurderte. Ved studiestart skal utdanningsinstitusjonen sørge
for at alle studentene får informasjon om reglene om skikkethet etter universitets og høyskoleloven og denne
forskriften.

0 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 5).

§ 7. Skikkethetsnemnd

Styret selv skal oppnevne en skikkethetsnemnd. Nemnda skal bestå av:
 en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse eller sosialfagutdanningene,
eller tilsvarende funksjon
 en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende
funksjon
 to representanter fra praksisfeltet
 to faglærere
 to studentrepresentanter
 en ekstern representant med juridisk embetseksamen.

Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for
avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder.

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen.

0 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 6).

§ 8. Institusjonsansvarlig

Styret oppnevner en eller flere ansatte ved institusjonen som institusjonsansvarlige for
skikkethetsvurderingen. Det kan oppnevnes stedfortreder for institusjonsansvarlige. Institusjonsansvarlige kan
være medlem av skikkethetsnemnda.

0 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 7).
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§ 9. Tvilsmelding

Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Den som leverer tvilsmelding,
regnes ikke som part i saken.

Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig.

0 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 8).

§ 10. Behandling hos institusjonsansvarlig

Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet.
Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge for at saken blir så godt opplyst
som mulig. Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at slik
oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten. Praksisperioder kan utsettes fra tvilsmelding er mottatt til etter
at utvidet veiledning er avsluttet, eller til saken er avgjort.

Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og
eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten.

Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten,
skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda.

0 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 9).

§ 11. Behandling i skikkethetsnemnda

Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Nemnda skal
utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig.

Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger.
Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for nemnda før møtet.

Nemnda lager en innstilling til styret eller institusjonens klagenemnd med en vurdering av hvorvidt
studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen,
samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen.
Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen.

0 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 10).

§ 12. Behandling i styret/institusjonens klagenemnd og utestengingsperiode

På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter styret selv eller institusjonens klagenemnd vedtak om
at en student ikke er skikket etter reglene i lov om universiteter og høyskoler § 410 tredje ledd og fjerde ledd.
Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen til en student som er funnet ikkeskikket.

Hvis en student som er funnet ikkeskikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak
om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil fem år. Ved kortere utestenging kan styret eller
institusjonens klagenemnd stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas.

Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved
tilsvarende utdanninger ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i utestengingsperioden, og at
han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden.

0 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 11).

§ 13. (Opphevet)

0 Opphevet ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).
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§ 14. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. august 2006. Samtidig oppheves forskrift 10. oktober 2005 nr. 1193 om
skikkethetsvurdering i lærerutdanningene.



 

 

25.07.2016  

 

 

 

  

Møtedato: 19.10.2016 Saksbehandler: Sondre Stai 
_______________________________________________________________________ 
 

STi-sak 31/16 Academic Guest Network 

_______________________________________________________________________ 
 

Vedlegg 

Ingen 

_______________________________________________________________________ 
 

Bakgrunn for saken 

I 2016 har massemediene vært preget av den betente situasjonen i Midtøsten, og 

økningen av antall flyktninger til Norge har vært et gjennomgående tema. I 2015 og 

2016 har Trondheim tatt imot mer enn dobbelt så mange flyktninger som i tidligere år, 

og i følge Trondheim kommunes beregninger har 1 av 5 nyankomne flyktninger enten 

fullført eller vært underveis i et høyere utdanningsløp da de ble tvunget på flukt. Både 

Ålesund og Gjøvik har også hatt en betraktelig økning i mottak av flyktninger de siste 

to årene.  

 

For å hjelpe flyktninger med å komme igang igjen med studiene sine og komme inn i 

den norske akademia, startet Institutt for samfunnsmedisin et initiativ de kaller 

Academic Guest Network. Ordningen gir flyktninger med akademisk bakgrunn som 

befinner seg i NTNUs nærområder gjestestatus i et fagmiljø med mål om sosial og 

faglig inkludering. Ved å bruke manualen som Institutt for Samfunnsmedisin har 

utformet, vil ikke ordningen påføre instituttene noen ekstra kostnad annet enn tid. 

Den tar også hensyn til flere problemer som kan oppstå rundt f. eks. forsikring og 

sikkerhetsklarering.  

Saksbehandlers vurdering 

Jan Egeland var på besøk på NTNU tidligere i år og snakket veldig varmt om denne 

ordningen, og nå er det på tide at flere fagmiljøer tar initiativ. Når NTNU allerede har 

utarbeidet en så god ordning at den blir støttet av generalsekretæren i 



2 

 

 

  

 

Flyktninghjelpen, er det viktig at den ikke blir glemt. Saksbehandler mener at en 

bredere implementasjon av Academic Guest Network i NTNUs fagmiljøer vil styrke 

integrasjonen av flyktninger i Trondheim, Ålesund og Gjøvik, samt bidra til 

internasjonalisering av NTNU.  

Saksbehandlers innstilling 

Studenttinget mener at 

- fagmiljøene ved NTNU må ta den økte tilstrømmingen av flyktninger på alvor. 

- det må være et tilbud for å gi flyktninger med akademisk bakgrunn gjestestatus i 

passende fagmiljøer ved NTNU. 

- språkkurs må ha god nok kapasitet og finansiering, slik at personer med 

gjestestatus også kan følge slike kurs. 



 
 
  

Møtedato: 19.10.2016 Saksbehandler: Sondre Stai 
_______________________________________________________________________ 

 

STi-sak 32/16 Samarbeid med UESARIO 

_______________________________________________________________________ 

 

Relevant litteratur 

Rapport om fredsforhandlingene og dagens situasjon i Vest-Sahara (2016): 

http://saih.no/assets/docs/Rapport_Fred-i-sikte_Ranheim.pdf 

_______________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn for saken 

29. april i 1991 opprettet FN’s sikkerhetsråd MINURSO (The United Nations Mission 

for the Referendum in Western Sahara), som skulle sørge for at det ble avholdt en 

folkeavstemning i Vest-Sahara om selvbestemmelse og uavhengighet fra Marokko. 

MINURSO eksisterer fortsatt den dag i dag, men folkeavstemningen har enda ikke 

funnet sted. Den komplekse og fastlåste situasjonen i Vest-Sahara er noe 

Studenttinget har engasjert seg i tidligere, og i 2002 vedtok Studenttinget følgende 

resolusjon:  

 

“The Student Parliament of the Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU) in Trondheim, hereby declare our support to the students of West-Sahara 

and UJSARIO. 

The struggle for a free and independent Western Sahara demands great resilience, 

a lot of hope and a strong will. Western Sahara has gone from occupation to 

occupation and is still waiting for the referendum which was promised to be held 

more than 10 years back. 

We are deeply concerned about the deadlock of the current situation. As time goes 

by, the dream of independence is gradually eclipsed by the Moroccon strategy of 

exhaustion.” 

http://saih.no/assets/docs/Rapport_Fred-i-sikte_Ranheim.pdf


In the view of the Student Parliament of NTNU, education is the gateway to social, 

economic and cultural liberation. The Student Parliament of NTNU wants to express 

solidarity with the students of Western Sahara in their struggle for independence, a 

democratic and just society and human rights” 

Til tross for den pressende situasjonen saharawiene befinner seg i, prøver de å 

tenke fremover. I 2013 ble Universitetet i Tifariti opprettet og er Vest-Saharas aller 

første universitet. Universitetet ligger ikke i de okkuperte områdene og er derfor 

tilgjengelig for potensielle samarbeid.  

Saksbehandlers vurdering 

Saksbehandler har selv vært i kontakt med saharawier som sier at frustrasjonen i 

befolkningen blir verre for hvert år som går. FN blir omtalt som “United Nothing” og 

det er mange som føler at fredlige demonstrasjoner og diplomati har feilet.  

 

Som priviligerte studenter i et land med godt finansierte studentdemokratier og full 

ytringsfrihet, ønsker saksbehandler at Studenttinget inngår et erfaringssamarbeid 

med saharawienes studentunion (UESARIO), som er en undergruppe av 

ungdomsunionen UJSARIO. Saksbehandler tror at internasjonalisering av utdanning 

har en grunnleggende demokratiserende effekt og at et samarbeid med saharawiske 

studenter vil støtte den fredlige utviklingen av Vest-Saharas utdanningssystem.  

 

Saksbehandlers innstilling 

Studenttinget gir AU fullmakt til å inngå et samarbeid med UESARIO som skal 

omhandle organisasjonsbygging og utveksling av studentpolitiske erfaringer.  



 

13.10.2016  
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Språkpolitiske retningslinjer for NTNU 8 

 9 

Forkortingar 10 

STi – Studenttinget NTNU 11 
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AU – Arbeidsutvalet i Studenttinget NTNU 13 

_______________________________________________________________________ 14 

 15 

Bakgrunn for saka 16 

Lov om målbruk i offentleg teneste regulerer kva som gjeld for språkbruk av offentleg 17 

tilsette.  18 

Forskrift om målform i eksamensoppgåver seier at eksamensoppgåver gitt på norsk 19 

språk skal bli gitt både på bokmål og nynorsk. Studenttinget har i fleire år motteke 20 

klager på at nynorskversjonane av eksamen heldt for dårleg språkleg standard. Ei 21 

masteroppgåve skrive ved Universitetet i Oslo synte at berre 1 av 20 eksamenar gitt 22 

på nynorsk ved UiO var utan språkfeil. Det er ingen grunn til å anta at dette er ein 23 

situasjon som er unik for UiO. 24 

 25 

Sakshandsamaren si vurdering 26 

Som det største universitetet i Noreg er NTNU førande for mange prosessar i 27 

universitets- og høgskulesektoren. Dette inneber også eit språkleg ansvar. Som den 28 

desidert største teknologutdannaren i landet har me eit særskilt ansvar for å 29 

vedlikehalde og utvikle den norske fagterminologien innanfor teknologiområdet. Dette 30 

treng ikkje vere i strid med å vere internasjonalt framifrå, då me også har ansvar for å 31 

utdanne arbeidskraft som skal nyttast i Noreg, og dermed nytte norsk som 32 

arbeidsspråk. 33 

 34 

NTNU bør syne til konkrete tiltak for å fremje norsk som arbeidsspråk hjå tilsette, og 35 

korleis tilsette blir oppmoda til å utvikle norsk som fagspråk. 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 



 

  

 

2 

Arbeidsutvalet si innstilling 42 

Studenttinget NTNU meiner at  43 

 NTNU skal oppmuntre og leggje til rette for at tilsette skal bruke og utvikle 44 

norsk fagterminologi. 45 

 Tilsette skal få tilbod om opplæring i norsk og engelsk, og få oppfølging også 46 

etter fullførte kurs. 47 

 Alt av skriftleg materiell skal vere kvalitetssikra slik at språket er korrekt, og at 48 

parallellspråkleg materiell har same innhald. 49 

 Eksamen gitt på nynorsk skal gjennomgå særskilt kontroll for å sikre godt 50 

språk og at innhaldet samsvarar med andre språk og målformer. 51 



Språkpolitiske retningslinjer 
Vedtatt av NTNUs styre 26. mars 2009 

ALLMENNE PRINSIPPER 

 NTNUs språkpolitikk skal bidra til å gjøre NTNU nasjonalt og internasjonalt fremragende. 

 Universitetet har et særlig ansvar for å bidra til å utvikle norsk språk og norsk 

fagterminologi. Norsk omfatter både bokmål og nynorsk. 

 Ved NTNU er engelsk det primære fremmedspråket. Som fremmedspråk regnes ikke-

skandinaviske språk. Dansk og svensk regnes som skandinaviske språk. 

 NTNU har som mål å styrke det skandinaviske språkfellesskapet, og vil derfor fremme bruk 

av framstående faglitteratur på skandinaviske språk både i undervisning og forskning når det 

er faglig relevant. 

 NTNU skal fremme parallellspråklighet. Det innebærer et språklig mangfold der norsk 

brukes ved siden av ett eller flere fremmedspråk. 

 Fagmiljøene skal bidra til å fremme god språkbeherskelse både blant studenter og tilsatte. 

De skal legge særlig vekt på at studenter og tilsatte skal beherske både norsk og engelsk. 

UTDANNING 

GENERELT 

 Norsk er hovedspråket i undervisningen ved NTNU. 

 De skandinaviske språkene svensk og dansk er sidestilt med norsk som 

undervisningsspråk. 

 Faglitteratur og læremidler kan være både på skandinaviske språk, engelsk og/eller på 

andre fremmedspråk, så fremt studentene tilegner seg kunnskaper på et høyt internasjonalt 

faglig nivå. Der det finnes egnet faglitteratur på høyt nok faglig nivå på norsk, svensk eller 

dansk, bør fagmiljøene informere studentene om denne litteraturen. 

 Når språklig kompetanse er et sentralt læringsmål i emnet eller studieprogrammet, skal det 

gå fram av emnebeskrivelser og studieplaner. 

 Emnebeskrivelsene og studieplanene skal alltid informere om hvilket undervisningsspråk 

som primært blir brukt. 

STUDIEPROGRAM FOR NORSKSPRÅKLIGE STUDENTER 

 Undervisning på lavere grad og på lavere grads nivå i profesjonsstudiene skal i hovedsak 

være på norsk. Studenter både på lavere og høyere nivå skal kjenne den sentrale 

terminologien for sitt fagfelt både på norsk og engelsk, eller på andre fremmedspråk når det 

er relevant. 

 Undervisning på engelsk kan gis uten nærmere godkjenning. Det kan også undervises på 

andre fremmedspråk når det er faglig relevant eller nødvendig. 



 Undervisning på høyere grad kan gis med engelsk som hovedspråk. Uansett 

undervisningsspråk skal studentene kjenne til og kunne bruke norsk fagterminologi. 

 Studenter på høyere nivå skal være i stand til å arbeide med sitt fag både på norsk og 

engelsk, eller på andre relevante fremmedspråk. 

INTERNASJONALE STUDIEPROGRAM OG STUDIEPROGRAM MED FREMMEDSPRÅKLIG 

UNDERVISNING 

 På internasjonale studieprogram undervises det på engelsk. Det kan likevel undervises på 

norsk dersom det ikke deltar fremmedspråklige studenter. 

 Der undervisningen gis på engelsk eller et annet fremmedspråk for at studentene skal 

utvikle evnen til å forstå og utøve faget sitt i en internasjonal sammenheng, må 

undervisningen opprettholdes på engelsk eller det aktuelle fremmedspråket, selv om det 

ikke deltar fremmedspråklige studenter. 

SPRÅKVALG I OPPGAVETEKSTER OG VED SKRIFTLIGE VURDERINGER 

 Bruk av språk ved skriftlige vurderinger (eksamensoppgaver) er regulert i NTNUs 

studieforskrift, jf § 34 pkt 2-4. 
 Når all undervisning gis på et ikke-skandinavisk språk, kan fakultetet bestemme at både 

oppgavetekst og besvarelse levert til vurdering skal være bare på det språket. I så fall skal 
det være angitt i emnebeskrivelsen. 

 Vurderingsbesvarelser og masteroppgaver kan leveres på norsk, svensk, dansk eller 

engelsk hvis det ikke er fastsatt annen ordning i emnebeskrivelsen eller studieplanen. 

 Der et annet fremmedspråk enn engelsk inngår i egenarten til emnet, i dets læringsmål eller 

pensum, fastsetter enheten selv hvilket språk kandidatene kan bruke i sine 

vurderingsbesvarelser. 

 Masteroppgaven skrives på det språket som er mest relevant for innholdet i oppgaven og de 

praktiske forholdene for hver enkelt masterstudent. Masteroppgaver som skrives på norsk, 

skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver 

som skrives på et ikke-skandinavisk språk, skal ha et kort sammendrag på norsk. 

FORSKNING 

 Fagmiljøene skal arbeide for å fremme bedre språkbeherskelse og utvikle relevant 

fagterminologi - på norsk og engelsk, eventuelt andre fremmedspråk. 

 Valg av publiseringsspråk er avhengig av hvem forskningen retter seg til og hva temaet for 

forskningen er. I en del faglige sammenhenger er norsk derfor det mest relevante fagspråket 

for vitenskapelig fagutvikling og publisering. I andre sammenhenger er engelsk, eller andre 

fremmedspråk, best egnet. 

 Ut fra NTNUs visjon skal forskningsresultater gjøres allment kjent både internasjonalt og i 

det norske samfunnet. Tilsvarende skal internasjonale forskningsresultater i størst mulig 

grad gjøres kjent i det norske samfunnet. De enkelte fagmiljøene ved NTNU må derfor ha 

både norskspråklig og relevant fremmedspråklig kompetanse. 



 Doktoravhandlinger som skrives på engelsk eller et annet fremmedspråk, bør ha et norsk 

sammendrag. Doktoravhandlinger som skrives på norsk, skal ha et engelsk sammendrag, 

eventuelt også et sammendrag på et annet fremmedspråk. 

FORMIDLING 

 Norsk er det primære formidlingsspråket ved NTNU. 

 Ved formidling rettet til internasjonale målgrupper er engelsk det primære språket. 

ADMINISTRASJON, INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 

 Administrasjonen har norsk som sitt primære arbeidsspråk. 

 Når NTNU henvender seg til tilsatte eller studenter med fremmedspråklig bakgrunn, skal det 

primært skje på engelsk. 

 Administrativt tilsatte ved NTNU bør beherske norsk og engelsk. 

 NTNU skal formidle sentral informasjon til både interne og eksterne mottakere på både 

norsk og engelsk. 

 NTNU har som mål å gjøre all informasjon og saksutredning enkel, lett forståelig og entydig. 

SPRÅKOPPLÆRING 

 Systematisk språkopplæring for både studenter og tilsatte skal være en integrert del av 

NTNUs virksomhet. 
 Studentene skal stimuleres til å utvikle sin akademiske framstillingsevne slik at de kan bidra 

faglig så vel nasjonalt som internasjonalt. 

 Universitetstilsatte som skal undervise på engelsk i internasjonale studieprogram, skal ha 

tilbud om relevant språkopplæring og andre språklige tjenester for å sikre god undervisning. 

 I NTNUs tilsettingsavtale for fremmedspråklige vitenskapelig tilsatte er det satt følgende krav 

om å beherske norsk eller et annet skandinavisk språk: "Det forutsettes at den tilsatte innen 

en periode på tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje 

med trinn tre i kurset for fremmedspråklige holdt ved Institutt for språk- og 

kommunikasjonsstudier." Fremmedspråklige tilsatte skal derfor sikres opplæring i norsk 

språk, kultur og samfunnsforhold. NTNU skal så langt det er praktisk mulig, gi 

fremmedspråklige studenter tilbud om relevante språkkurs i norsk språk og kultur. 
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Møtedato: 19.10.2016 Saksbehandlar: Amanda Giske, Kristian Sjøli 
_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 34/16 Endringer i Valgreglementet for studenttinget NTNU 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg 7 

Vedlegg 1 – Valgreglement for Studenttinget NTNU 8 

_______________________________________________________________________ 9 

 10 

Bakgrunn for saka 11 

På Studenttinget sitt møte vedtok de 29.9.2016 ble det gjort førstegangsvedtak på 12 

endringer i Studenttingets reglement. Her ble det bestemt ny organisering av 13 

Studenttinget. For å velge et nytt Studentting i henhold til den nye organiseringen må det 14 

gjøres endringer i ”Valgreglement for Studenttinget NTNU”.  15 

 16 

Saksbehandlaren si vurdering 17 

 18 

Det ble 29.9.2016 vedtatt en modell med valgkretser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 19 

Trondheim får 21 plasser, mens Ålesund og Gjøvik får 2 plasser hver. Det gjør at 20 

konkurransen om plassene kan bli større da hvilket fakultet kandidaten kommer fra får 21 

mindre betydning.  22 

 23 

På bakgrunn av økt konkurranse om plassene i Studenttinget ønsker saksbehandler at 24 

vararepresentanter skal velges gjennom det ordinære valget og i nummerert rekkefølge. 25 

Dette for at representantene rundt bordet til enhver tid skal være de med mest støtte hos 26 

studentene. Det heter i nåværende valgreglement at ”Ved valg til STi velges 3 27 

varamedlemmer mer enn det ordinære antallet fra hver valgkrets”. Saksbehandler ser 28 

ikke behovet for at det skal være flere vararepresentanter enn ordinære Studenttinget 29 

representanter. Det har heller ikke hvert gjeldende praksis ved tidligere valg.  30 

 31 

Etter førstegangsvedtak på endringer i Studenttingets reglement er ikke valgperioden til 32 

Studenttinget definert i dette reglementet. Det har hvert ønsket å ha dette med i 33 

valgreglementet . Åpner opp for at Studenttinget sin valgperiode enten kan være fra 34 

sommer til sommer eller jul til jul. Dette fordi Studenttinget sin valgperiode skal kunne 35 

justeres etter valgperioden for arbeidsutvalget. Innstillingen fra arbeidsutvalget er med 36 

hensyn til at Studenttinget skal velge egen ledelse på første møte. Saksbehandler ønsker 37 

også å påpeke at etter dagens modell  har ikke Studenttingets representanter tiltredd sine 38 

verv ennå, når de har konstituerende møte.  39 

 40 

Studentrådene kan i nåværende valgreglement avholde suppleringsvalg i valgkretsene. 41 

Valgkretsene er, etter førstegangvedtak på endringer i Studenttingets reglement, ikke 42 

fakultetene. Studentrådene har slik saksbehandler ser det ikke lenger noe ansvar for 43 
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valgkretsene til Studenttinget. Ansvaret for supplering til Studenttinget burde overføres til 44 

organet som har ansvaret for valgkretsene. Det kan være flere ulemper ved at 45 

Studenttinge supplerer seg selv og sine vararepresentanter.  46 

 47 

Tidligere har valg til Studenttinget blitt gjennomført med samme valgmetode som valg i 48 

Studenttinget. Valgmetode i Studenttinget er endret til Single Transferable Vote. Ved valg 49 

til Studenttinget vil det ofte være flere kandidater enn ved valg i Studenttinget. 50 

Saksbehandler ser det som vanskelig å skulle bruke Single Transerable Vote ved valg på 51 

størrelse med Studenttingets valg. Det er ønskelig at telling av stemmer skal skje digitalt 52 

og det er per dags dato ikke et system for digital telling av valg gjort ved STV. Det 53 

innstilles på en valgmetode hvor det kan avgis like mange stemmer som det er 54 

kandidater. Stemmene vektes 
1

2(𝑥−1)
 hvor x er prioritering av stemme. Dette gjør at 55 

stemmepoeng totalt per student vil bevege seg mot 2, og det unngås et tilfelle hvor 56 

stemmepoeng totalt per student kan bli uendelig høyt. Ved at det kan avgis like mange 57 

stemmer som kandidater i sin valgkrets åpner det for at det kan avgis like mange 58 

stemmepoeng i hver valgkrets. 59 

 60 

Saksbehandlaren si innstilling 61 

Arbeidsutvalget innstiller på F1, F2, F3, F4 og F5 62 

  63 
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 64 

F 1   Strykningsforslag 

  
§5 Innmelding av kandidater 

  
Stryke: Kandidater som bare melder seg som varakandidater vil 
ikke føres opp som ordinære kandidater 

 

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

  Vedtatt/Falt 

 65 

F 2   Tilleggsforslag 

  
§6 Plikt til å fungere i vervet 
  
Ny tekst: Valgperioden for Studenttinget er 1. januar til 31. 
desember. 
  

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

  Vedtatt/Falt 

 66 

F 3   Endringsforslag 

  
§8 Varamedlemmer 
 

  
Endre til: 
 
§8 Vararepresentanter 
 
Ved valg til Studenttinget velges likt antall vararepresentanter 
som det ordinære antall representanter fra hver valgkrets. 
Vararepresentanter velges gjennom det ordinære valget og 
velges i nummerert rekkefølge. Den ordinære kandidaten med 
høyest stemmetall, men som ikke fikk plass i Studenttinget gis 
den første varaplassen, gitt at denne ikke har reservert seg mot 
dette.  
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Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

  Vedtatt/Falt 

 67 

F 4   Endringsforslag 

  
§8 Suppleringsvalg 

  
Endre til: Suppleringsvalg til Studenttinget gjennomføres av 
Studenttinget selv. Kandidater til suppleringsvalg må melde sitt 
kandidatur til Arbeidsutvalget minimum èn uke før møtet hvor 
suppleringsvalget avholdes 

  
  

Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

  Vedtatt/Falt 

  68 

F 5   Tilleggsforslag 

  
Legge til:  
 
§x Stemmegiving 
 

  
Valg til Studenttinget gjennomføres skriftlig. Ved valget 
benyttes preferansevalg. Studenten kan avgi likt antall stemmer 
som kandidater i sin valgkrets. 
  
Stemmene vektes på følgende måte: 

 Førsteprioritet: 1/1 

 Andreprioritet: 1/2 

 Tredjeprioritet: 1/4 

 Fjerdeprioritet: 1/8 

 Osv.  
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Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

  Vedtatt/Falt 

 69 



Valgreglement 
for 

 Studenttinget NTNU 
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU 25.10.96 
Siste endringer i valgreglementet ble gjort 20.11.2014 

 
§ 1 Reglementets virkeområde 
Dette reglement gjelder ved valg til Studenttinget NTNU. 
Reglementet er underlagt «Reglementet for Studenttinget NTNU». 
 
§ 2 Valgstyret 
Det skal opprettes ett valgstyre som skal administrere valget og forberedelsene til 
dette. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til STi. 
 
§ 3 Dato for avholdelse av valg 
Valg til STi avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og avsluttes senest 15.11. 
 
§ 4 Stemmerett 
Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets de er 
registrert. Den enkelte student kan kun ha stemmerett ved én valgkrets. 
 
Studentene må selv kontrollere manntallet for å finne ut hvilken valgkrets de tilhører. 
 
Doktorgradsstudenter som ikke har stemmerett som tilsatt (jfr. Valgreglement for 
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, §8) har stemmerett til STi. 
 
§ 5 Innmelding av kandidater 
Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til Valgstyret innen den fristen Valgstyret 
har satt. 
 
Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke reserverer 
seg mot dette. Kandidater som bare melder seg som varakandidater vil ikke føres 
opp som ordinære kandidater. 
 
§ 6 Plikt til å fungere i verv 
Student som stiller til valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele 
valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. Om et medlem av Studenttinget i 
løpet av valgperioden fratrer sin stilling skal dette varsles arbeidsutvalget skriftlig, 
fratredelsen er gyldig fra au har mottatt henvendelsen om ikke annet er spesifisert. 
 
§ 7 Varamedlemmer 
Ved valg til STi velges 3 varamedlemmer mer enn det ordinære antallet medlemmer 
fra hver valgkrets. 
Varamedlemmene velges ved egen stemmeseddel. 
Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge. 
 



 
§ 8 Suppleringsvalg 
Suppleringsvalg til STi avholdes i valgkretsene og organiseres av studentrådene i 
samsvar med egen avtale. 
 
§ 9 Stemmelikhet 
Ved stemmelikhet mellom kandidater vinner den med flest førstestemmer.  
Hvis antall førstestemmer er likt, vinner den med flest andrestemmer osv.  
Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

§ 10 Klage 
Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. 
Klagen må være fremsatt skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet 
av valget er gjort kjent. 
 
Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor 
dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjør kan påklages 
etter reglene i foregående ledd. 
 
Hvis valgstyret blir oppmerksom på at at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig 
betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt 
valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.  
 
Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved det ugyldige valg som 
lovlig valgt. 
 
Valgstyrets avgjørelser i ankesaker skal foreligge skriftlig. Avgjørelsen kan ankes til 
universitetets klagenemd. 


