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Møtedato: 01.10.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 32/15     Endring av Studenttingets reglement 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Vedlegg 8 

Studenttingets reglement 9 

 10 

Forkortelser 11 

HiX – Høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund 12 

_______________________________________________________________________ 13 

 14 

 15 

Bakgrunn for saken 16 

På Studentingets møte 03.09.15 ble det vedtatt å endre reglementet slik at HiX blir  17 

representert i Studenttinget. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Saksbehandler har gått gjennom vedtaket og utformet et forslag til endringer i samråd  22 

med kontrollkomiteen. Det er lagd vekt på å ha minst mulig endringer og holde forslagene  23 

så forståelig som mulig. 24 

 25 

Det er også sett på om det vil være hensiktsmessig å også se på Gjøvik og Ålesund som  26 

fakulteter. Dette er med hensyn på representativ representasjon i Studenttinget og strid  27 

om tolkning av universitets og høyskole loven. Lovligheten av forslaget er diskutert med  28 

jurist, men noen konklusjon foreligger ikke.  29 

 30 

Saksbehandlers alternative formulering blir da slik: 31 

 32 

NY § 2.1  alternativ 2 (Gjøvik og Ålesund er fakultet) 33 

 34 

§ 2.1 Valgkretser. 35 

 36 

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget. 37 

 38 

Til Studenttingets valg i 2015 anses Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og hvert av 39 

 40 

fakultetene ved Høgskolen i SørTrøndelag som fakulteter ved NTNU. 41 

 42 

 43 
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Arbeidsutvalgets innstilling 44 

 45 

AU foreslår følgende endringer: 46 

 47 

Definisjon: 48 

 49 

Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets representanter på heltid. 50 

 51 

Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved  52 

Høgskolen i 53 

 54 

Gjøvik pr. 2015. 55 

 56 

Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved  57 

Høgskolen 58 

 59 

i Ålesund pr. 2015. 60 

 61 

 62 

NY § 2.1  63 

 64 

§ 2.1 Valgkretser. 65 

 66 

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget. 67 

 68 

Til Studenttingets valg i 2015 anses Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og hvert av 69 

 70 

fakultetene ved Høgskolen i SørTrøndelag som fakulteter ved NTNU. 71 

 72 

 73 

 74 

§ 2.2 Representanter 75 

 76 

Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én representant i 77 

 78 

Studenttinget. De resterende mandatene fordeles ved HuntingtonHillmetoden. 79 

 80 

 81 

 82 

§ 3.10 83 

 84 

Stryke SPHiST 85 

 86 

 87 

 88 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 89 

 90 

Arbeidsutvalget består av sju  7  representanter på heltid og tre  3  på deltid. 91 

 92 

Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være 93 
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 94 

● Leder 95 

 96 

● Nestleder 97 

 98 

● Informasjonsansvarlig 99 

 100 

● Studentdemokratisk ansvarlig 101 

 102 

● Fag og forskningspolitisk ansvarlig 103 

 104 

● Stedlig leder Ålesund 105 

 106 

● Stedlig leder Gjøvik 107 

 108 

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være 109 

 110 

● Internasjonalt ansvarlig 111 

 112 

● Læringsmiljøansvarlig 113 

 114 

● Likestillings og inkluderingsansvarlig 115 

 116 

Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige  117 

studentdemokratiene 118 

 119 

ved henholdsvis Høgskolen i Gjøvik (NTNU Gjøvik) og Høgskolen i Ålesund (NTNU 120 

 121 

Ålesund). 122 

 123 

§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 124 

 125 

Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett  1  år, enten 1.131.12 eller 126 

 127 

1.730.6, avhengig av om de velges inn i arbeidsutvalget på høsten eller våren. 128 

 129 

 130 

 131 

Stryke dagens § 5.4.1. 132 

 133 

Ny § 5.4.1 Midlertidig valg til AU 134 

 135 

Ledelsen ved Studentparlamentet ved Høgskolen i SørTrøndelag under det  136 

konstituerende 137 

 138 

møtet til Studenttinget tiltrer Studenttingets ledelse. 139 

 140 

Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund (stedlig studentdemokrati  141 

Ålesund) 142 

 143 
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og Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik (stedlig studentdemokrati Gjøvik) tiltrer 144 

 145 

Studenttingets ledelse som stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik. 146 

 147 

Under Studenttingets konstituerende møte velges 148 

 149 

● Leder 150 

 151 

● To medlemmer til Studenttingets ledelse 152 

 153 

● Tre deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 154 

 155 

Det gjennomføres tre valg, der stillingene beskrevet i hvert kulepunkt over velges i blokk. 156 

 157 

Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget så fort som 158 

mulig. 159 

 160 

 161 

 162 

Gjennomgåande, redaksjonelt: 163 

 164 

Endre STi til Studenttinget 165 

 166 

Ender AU til Arbeidsutvalget 167 

 168 

Endre medlemmer til representanter 169 

 170 

Endre 25 til 31 der det trengs / justere tall 171 

 172 

Endre leder og nestledere til Studenttingets ledelse 173 

 174 

 175 

 176 



Reglement for Studenttinget NTNU 1 

Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. 2 

Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15. 3 

§ 0 Definisjoner 4 

Simpelt flertall:  Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 5 

Kvalifisert flertall:  Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for 6 

Absolutt Flertall:  Mer enn 50% av representantene må stemme for 7 

Kvalifisert ⅔ flertall:  Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for 8 

Absolutt ⅔ flertall:  Mer enn ⅔ av representantene må stemme for 9 

 10 

Studenttingets representanter:  De 31 representantene som sitter rundt bordet og har 11 

stemmerett 12 

Studenttingets ledelse:   Arbeidsutvalgets representanter på heltid. 13 

Stedlig studentdemokrati Gjøvik:  Det øverste studentdemokratiske organet ved 14 

Høgskolen i Gjøvik pr. 2015. 15 

Stedlig studentdemokrati Ålesund:  Det øverste studentdemokratiske organet ved 16 

Høgskolen i Ålesund pr. 2015. 17 

§1 Myndighet og oppgaver 18 

§ 1.1 Myndighet 19 

Studenttinget er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for å ivareta 20 

studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. 21 

§ 1.2 Oppgaver 22 

Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for 23 

studentene ved NTNU. 24 

Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer 25 

studentene på NTNU sin sak i disse fora. 26 

Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være 27 

representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter.  28 

  29 



§ 2 Sammensetning 30 

Alternativ 1 (Gjøvik og Ålesund får 2 representantar kvar) 31 

§ 2.1 Valgkretser. 32 

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  33 

Ved valg til Studenttinget 2016 anses fakultetene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som 34 

fakulteter ved NTNU. 35 

§ 2.2 Representanter 36 

Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én representant i 37 

Studenttinget. I tillegg skal Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund pr. 2015 ha to 38 

representanter hver. De resterende mandatene fordeles ved Huntington-Hill-metoden. 39 

Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet hentes ut 20. september 40 

inneværende semester. 41 

 42 

Alternativ 2 (Gjøvik og Ålesund er fakultet) 43 

§ 2.1 Valgkretser. 44 

Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  45 

Ved valg til Studenttinget 2016 anses Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og hvert av 46 

fakultetene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som fakulteter ved NTNU. 47 

§ 2.2 Representanter 48 

Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én representant i 49 

Studenttinget. De resterende mandatene fordeles ved Huntington-Hill-metoden. 50 

Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet hentes ut 20. september 51 

inneværende semester. 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

§ 2.3 Valgmåte og valgperiode 59 

Studenttingets representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets. 60 

Valgperioden følger kalenderåret. 61 

§ 2.4 Utfyllende retningslinjer 62 

Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget i 63 

valgreglementet.  64 



§ 3 Møter 65 

§ 3.1 Rett til å melde saker 66 

Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der AU ikke er saksbehandlere skal 67 

være levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles. 68 

§ 3.2 Innkalling 69 

Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter. 70 

Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av 71 

Studenttinget NTNU senest 4 dager før møtedato. 72 

§ 3.3 Vedtaksdyktighet 73 

Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. 74 

§ 3.4 Stemmerett 75 

Studenttingets 31 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i 76 

alle saker. 77 

§ 3.5 Tale- og forslagsrett  78 

Alle har talerett på Studenttingets møter. 79 

Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på Studenttingets møter. 80 

§ 3.6 Vedtak 81 

Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men 82 

hvis en representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot 83 

og avholdende.  84 

§ 3.7 Stemmelikhet 85 

Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. 86 

§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 87 

Studenttinget-medlemmer, Studenttinget-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere 88 

ett vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel 89 

eller stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet heves. 90 

§ 3.9 Møte for lukkede dører 91 

I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede møter. 92 

Leder, nestledere, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke 93 

Studenttinget aktivt fjerner den. Studenttinget kan også innvilge andre møterett. Debatten om 94 

hvorvidt møtet skal lukkes holdes for lukkede dører. 95 

§ 3.10 Faste Observatører 96 

 Studentrepresentantene i Styret 97 

 En representant fra:  98 

o Alle Studentrådene ved fakultetene 99 

o Velferdstinget 100 

o Studentparlamentet HiST 101 

o Studentrådet DMMH 102 

o NSO 103 

o DION 104 

o Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til 105 



§ 4 Arbeidsutvalget (AU) 106 

§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  107 

AU utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 108 

Studenttingets møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget, 109 

AUs innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert 110 

gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp 111 

med ett fulltallig Studentting. 112 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 113 

Arbeidsutvalget består av sju - 7 - representanter på heltid og tre - 3 - på deltid. 114 

Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være 115 

 Leder 116 

 Nestleder 117 

 Informasjonsansvarlig 118 

 Studentdemokratisk ansvarlig 119 

 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig 120 

 Stedlig leder Ålesund 121 

 Stedlig leder Gjøvik 122 

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være 123 

 Internasjonalt ansvarlig 124 

 Læringsmiljøansvarlig 125 

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 126 

 127 

Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige studentdemokratiene 128 

ved henholdsvis Høgskolen i Gjøvik (NTNU Gjøvik) og Høgskolen i Ålesund (NTNU 129 

Ålesund). 130 

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal velges blant Studenttingets representanter. 131 

§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 132 

Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett - 1 - år, enten 1.1-31.12 eller 1.7-133 

30.6, avhengig av om de velges inn i arbeidsutvalget på høsten eller våren. Leder fungerer til 134 

ny leder er valgt. 135 

§ 4.4 Stillingsinstruks 136 

AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i 137 

denne vedtas av Studenttinget. 138 

§ 4.5 Stemmelikhet 139 

Ved tilfeller av stemmelikhet i Studenttingets arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 140 

§ 4.6 Observatører  141 

Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet. 142 

§ 5 Valg i Studenttinget 143 

§ 5.1 Valgbarhet 144 

Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare. 145 

§ 5.2 Valgmåte 146 

Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av Studenttinget-147 

medlemmene krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på 148 

følgende måte: 149 

 1. prioritet: 1/1 stemme 150 

 2. prioritet: 1/2 stemme 151 



 3. prioritet: 1/3 stemme 152 

 OSV 153 

Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. 154 

Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved 155 

akklamasjon. 156 

§ 5.3 Kjønnsbalanse 157 

Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer til, skal 158 

det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven skal det om 159 

nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang.  160 

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget 161 

§ 5.4.1 Midlertidig valg til arbeidsutvalget 162 

Ledelsen ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag under det konstituerende 163 

møtet til Studenttinget tiltrer Studenttingets ledelse. 164 

Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund (stedlig studentdemokrati Ålesund) 165 

og Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik (stedlig studentdemokrati Gjøvik) tiltrer 166 

Studenttingets ledelse som stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik. 167 

Under Studenttingets konstituerende møte velges 168 

 Leder 169 

 To medlemmer til Studenttingets ledelse 170 

 Tre deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 171 

Det gjennomføres tre valg, der stillingene beskrevet i hvert kulepunkt over velges i blokk. 172 

Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget så fort som mulig. 173 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 174 

Dersom noen i Studenttingets arbeidsutvalg trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i 175 

henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at 176 

vervet ble ledig. 177 

§ 5.5 Stemmelikhet 178 

Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer.  179 

Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. Ved 180 

stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste møte. 181 

§ 5.6 Funksjonstid 182 

Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i sine 183 

verv når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 184 

§ 5.7 Blanke stemmer  185 

Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et 186 

omvalg. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen 187 

skal det holdes nytt valg ved neste møte. 188 

§ 6 Mistillit 189 

§ 6.1 Leder og Nestledere 190 

Studenttinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til 191 

Studenttingets ledelse. 192 

§ 6.2 Andre 193 

Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som 194 

Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 195 



§ 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse  196 

Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. 197 

Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget  198 

NTNU. 199 

§ 7 Kontrollkomiteen 200 

§ 7.1 Myndighetsområde 201 

Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget. 202 

§ 7.2 Oppgaver 203 

1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot 204 

vedtekter, retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget. 205 

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  206 

3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 207 

forespørsel fra Studenttinget, AU, Leder eller møteleder. 208 

4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan 209 

ha en støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 210 

§ 8 Utfyllende retningslinjer 211 

§ 8.1 Forretningsorden 212 

Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av 213 

Studenttingets møter. 214 

§ 8.2 Økonomireglement 215 

Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften. 216 

§ 8.3 Valgreglement 217 

Studenttinget vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til 218 

Studenttinget. 219 

§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer 220 

Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 221 

Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før 222 

møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med 223 

innkallingen. 224 

§ 9 Endring av reglementet 225 

§ 9.1 Ikrafttredelse 226 

Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter.  227 

Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 228 

§ 9.2 Innlevering av endringsforslag 229 

Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det første møte  230 

de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med 231 

innkallingen. 232 

§ 10 Oppløsning 233 

Oppløsning av Studenttinget vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter, og 234 

trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for 235 

Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs fakultetet skal komme 236 

med en uttalelse. 237 
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Reglement for Studenttinget NTNU  

Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.  
Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15.  

§ 0 Definisjoner 
Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke   
Kvalifisert flertall: Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for  
Absolutt Flertall: Mer enn 50% av representantene må stemme for  
Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for  
Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for  
Studenttingets representanter: De 31 representantene som sitter rundt bordet og har 
stemmerett  
Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets representanter på heltid.  
Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved Høgskolen i 
Gjøvik pr. 2015.  
Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved Høgskolen 
i Ålesund pr. 2015.  
 

§1 Myndighet og oppgaver  
 
§ 1.1 Myndighet  
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 

 
§ 2 Sammensetning  
Alternativ 1 (Gjøvik og Ålesund får 2 representantar kvar)  
§ 2.1 Valgkretser.  
Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  
Ved valg til Studenttinget 2016 anses fakultetene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som 
fakulteter ved NTNU.  

 
§ 2.2 Representanter  
Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én representant i 
Studenttinget. I tillegg skal Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund pr. 2015 ha to 
representanter hver. De resterende mandatene fordeles ved Huntington-Hill-metoden.  
Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet hentes ut 20. september 
inneværende semester. 
 
Alternativ 2 (Gjøvik og Ålesund er fakultet)  

§ 2.1 Valgkretser.  
Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  
Ved valg til Studenttinget 2016 anses Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og hvert av 
fakultetene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som fakulteter ved NTNU.  

 
§ 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 AU ikke er saksbehandlere skal 
være levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles.  
 

§ 3.2 Innkalling  
Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter.  
Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av 
Studenttinget NTNU senest 4 dager før møtedato.  
 

§ 3.3 Vedtaksdyktighet  
Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede.  

 
§ 3.4 Stemmerett  
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Studenttingets 31 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer 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  
Studenttinget-medlemmer, Studenttinget-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere 
ett 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. 
Leder, nestledere, 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  
Studentparlamentet HiST  
Studentrådet DMMH  
NSO   
DION  
Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til  
 

§ 4 Arbeidsutvalget (AU)  
 
§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  
AU utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 
Studenttingets møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget, 
AUs innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert 
gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp 
med ett 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  
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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 Høgskolen i Gjøvik (NTNU Gjøvik) og Høgskolen i Ålesund (NTNU 
Ålesund).  
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 
AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i 
denne vedtas av Studenttinget. 

 
§ 4.5 Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet i Studenttingets arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 

 
§ 4.6 Observatører  
Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet.  

 

§ 5 Valg i Studenttinget  
 
§ 5.1 Valgbarhet  
Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare.  

§ 5.2 Valgmåte  
Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av Studenttinget-
medlemmene krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på 
følgende måte:  

 prioritet: 1/1 stemme  

 prioritet: 1/2 stemme  

 prioritet: 1/3 stemme  

 OSV  
 

Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges.  
Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved 
akklamasjon.  
 

§ 5.3 Kjønnsbalanse  



 

  

 

5 
Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 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 Midlertidig valg til arbeidsutvalget  
Ledelsen ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag under det konstituerende 
møtet til Studenttinget tiltrer Studenttingets ledelse.  
Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund (stedlig studentdemokrati Ålesund) 
og Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik (stedlig studentdemokrati Gjøvik) tiltrer 
Studenttingets ledelse som stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik.  
Under Studenttingets konstituerende møte velges  

 Leder  

 To medlemmer til Studenttingets ledelse   

 Tre deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget  
 

Det gjennomføres tre valg, der stillingene beskrevet i hvert kulepunkt over velges i blokk.  
Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget så fort som mulig.  
 

§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 
Dersom noen i Studenttingets arbeidsutvalg 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 
180 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 Leder og Nestledere  
Studenttinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til 
Studenttingets ledelse.  

§ 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 en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget  
NTNU. 
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§ 7 Kontrollkomiteen  
§ 7.1 Myndighetsområde  
Kontrollkomiteen er Studenttingets 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, AU, 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 ett 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 AU senest 2 uker før 
møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU 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 AU senest 2 uker før det første møte  
de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med 
innkallingen.  

 
§ 10 Oppløsning  
Oppløsning av Studenttinget 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 fakultetet skal komme 
med en uttalelse. 



Framlegg 1 Dagens linje 11-12 Ny linje 11-17 

Presisering i gjeldande definisjonar og utviding til nye, nødvendige 
definisjonar. 

 

Framlegg 2a Dagens linje 27-33 Ny linje 32-42 

Utviding av valgkretsane slik at fakulteta på HiST er valgkretsar. HiG og HiÅ får 
to representantar kvar.  

 

Framlegg 2b Dagens linje 27-33 Ny linje 45-53 

Utviding av valgkretsane slik at HiG, HiÅ og fakulteta på HiST er valgkretsar. 

 

Framlegg 3 Dagens linje 88-89 Ny linje 114-131 

Det er behov for å definere det nye arbeidsutvalet. 
Sjå også ny § 5.4.1 (framlegg 6) 

 

Framlegg 4 Dagens linje 91-92 Ny linje 133-135 

Det er behov for å definere funksjonstid sidan nokre har valperiode i 
kalenderåret og nokre i undervisningsåret. 

 

Framlegg 5 Dagens linje 118-120 Stryke 

Dette er dekt i § 4.3, sjå framlegg 4. 

 

Framlegg 6 Dagens linje 118-120 Ny linje 162-173 

Det er behov for å definere korleis det nye valet til arbeidsutvalet skal gå føre 
seg. 

 

Redaksjonelt 1 Gjennomgåande  

Endre STi til Studenttinget 

 



Redaksjonelt 2 Gjennomgåande  

Endre AU til Arbeidsutvalet 

 

Redaksjonelt 3 Gjennomgåande  

Endre Studenttingets medlemmer til Studenttingets representanter 

 

Redaksjonelt 4 Gjennomgåande  

Endre 25 til 31 der det er nødvendig, etter ny § 2.2 

 

Redaksjonelt 5 Gjennomgåande  

Endre «leder og nestledere» til «Studenttingets ledelse», etter ny § 0 

 

Endring Fullmakt  

Gi Kontrollkomiteen fullmakt til å oppdatere reglementet med redaksjonelle 
endringar, slik at reglementet gjeld NTNU-strukturen frå 1.1.2016. Til dømes å 
endre «Høgskolen i Gjøvik» til «NTNU Gjøvik» der det trengst. 
Vil gjelde  

 Linje 14-17 

 § 2.1 (og § 2.2) 

 Linje 101 

 Linje 129-130 

 § 5.4.1 
 



 

23.09.2015  

 

 
  

  
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Innstilt forslag med to plasser hver til Gjøvik og Ålesund 

 

AB 1 

HF 3 

IME 3 

IVT 4 

DMF 1 

NT 2 

SVT 5 

FHS 2 

FLT 2 

FT 2 

HHiT 1 

IIE 1 

Gjøvik 2 

Ålesund 2 

 
 

Nytt forslag med fordeling på bakgrunn av studenttall til alle valgkretser 
 

AB 1 

HF 3 

IME 3 

IVT 4 

DMF 1 

NT 2 

SVT 5 

FHS 2 

FLT 1 

FT 2 

HHiT 1 

IIE 1 

Gjøvik 3 

Ålesund 2 
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Mantallet som legges til grunn i valget 
 
AB 643 

HF 3402 

IME 3883 

IVT 4581 

DMF 1529 

NT 2306 

SVT 6710 

FHS 2979 

FLT 1805 

FT 2335 

HHiT 1303 

IIE 870 

Gjøvik 3434 

Ålesund 2390 
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