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Vedlegg: 14 

       Vedlegg 1 – Forslag til endringer i Studenttingets reglement 15 
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Bakgrunn for saken 18 

Studenttinget ved NTNU vedtok i 2015 midlertidig organisering av 19 

studentdemokratiet ved NTNU for 2016. Se STi-sak 31/15 her: 20 

http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/STi-sak_31/15 21 

Arbeidet med å planlegge en ny struktur for studentdemokratiet ble igangsatt så snart 22 

den midlertidige var vedtatt. Arbeidsgruppen for fusjon (bestående av alle 23 

studentdemokratiene ved de fusjonerende institusjoner) startet arbeidet med å sende 24 

ut en bred høring for å få innspill. Dette arbeidet ble videreført av Studenttingets 25 

arbeidsutvalg, så snart dette var operativt i januar. Høringen ble godkjent og utsendt 26 

av det nye arbeidsutvalget 14. januar (ref. 1.16). 27 

Høringen om organisering har blitt sendt ut til studentråd ved alle enheter samt andre 28 

relevante organisasjoner og enkeltpersoner. Det har blitt mottatt 22 høringssvar. 29 

Innspillene kan leses her: http://www.studenttinget.no/stiwiki/index.php/STi-30 

sak_13/16 31 

I Studenttinget har saken blitt diskutert fire ganger henholdsvis på møtene 3.3.16, 32 

7.4.16, 8.9.16 og 29.9.16. Studenttinget vedtok 19.10.16 forslag til endringer i 33 

Studenttingets reglement (vedlegg 1) for første gang og saken fremmes nå for 34 

andregangsbehandling.  35 

Da man satte sammen nytt arbeidsutvalg for 2016 vedtok man å slå sammen 36 

ledelsen til Studenttinget og Studentparlamentet ved HiST samt å ta inn lederne ved 37 

parlamentene i Gjøvik og Ålesund. AU ble da bestående av ti personer. Leder, 38 

nestleder, studentdemokratisk ansvarlig, fag og forskningspolitisk ansvarlig, 39 
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informasjonsansvarlig, stedlig leder Ålesund, stedlig leder Gjøvik, likestillings- og 40 

inkluderingsansvarlig, læringsmiljøansvarlig og internasjonalt ansvarlig. 41 

Medlemmer av det nåværende arbeidsutvalget som allerede er valgt til stillinger med 42 

funksjonstid utover 1.1.17 fortsetter i sine stillinger frem til disse utløper, såfremt de 43 

ikke trekker seg fra arbeidsutvalget. 44 

Studenttingets reglement kan endres med 2/3 flertall og må vedtas på to separate 45 

møter i Studenttinget. 46 

Saksbehandlers vurdering 47 

Sakens gang er beskrevet under bakgrunn for saken og det er saksbehandlernes 48 

vurdering at saken har fulgt normal prosedyre og fremgangsmåte for slike saker. AU 49 

stiller seg bak saksgangen i vedtakssaken og mener den har gått riktig for seg.   50 

Alle sider av saken ble belyst i sakspapirene til STi sak 29/16 i forkant av møtet 51 

19.10.16.  52 

Ved andregangsbehandling blir reglementendringer fra førstegangsvedtak endelig 53 

vedtatt. Dersom forslag til reglementsendringer ikke vedtas ved 54 

andregangsbehandling blir Studenttingets gjeldende reglement stående.  55 

Saksbehandlerne mener at Studenttinget bør følge opp sitt eget vedtak i STi-sak 56 

29/16 19.10.16, da man ved utsettelse av saken ikke vil få foretatt endringer med 57 

effekt før 1.1.18. og det er saksbehandlernes mening at man kan bygge videre med 58 

utgangspunkt i endringene Studenttinget vedtok for første gang 19.10.16. 59 

Forslag til vedtak 60 

Alle forslag kan vedtas uavhengig.  61 

Forslag F1 62 

Forslaget fremmes fordi saksbehandlerne mener at stedlige ledere i Gjøvik og 63 

Ålesund bør defineres i Studenttingets reglement. 64 

Dette foreslås tatt inn i reglementets §0 Definisjoner. 65 

Forslag F2.1 66 

Forslaget definerer Studenttingets daglige ledelse som en ledergruppe bestående av 67 

Studenttingets heltidsstillinger og arbeidsutvalget. 68 

Forslag F3.1. 69 

Forslaget omhandler at nestleder velges av Studenttinget blant de politiske 70 

heltidsstillingene i AU. Forslaget innebærer at stedlig ledelse ikke er en del av AU. 71 

Forslag F5.1 72 

Forslaget omhandler at arbeidsutvalgets medlemmer velges for kalenderåret.. 73 

Forslag F6 74 

Forslaget omhandler mistillit. Forslaget innebærer en presisering om at det kan stilles 75 

mistillit til alle personer i arbeidsutvalget, uavhengig av om personen er valgt av 76 

Studenttinget eller ikke. 77 
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Forslag F7.1 78 

Forslaget omhandler at ledergruppen har møteplikt ved arbeidsutvalgets møter. 79 
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Forslag F8 81 

Forslaget omhandler en endring fra internkonstituering til direktevalg på 82 
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fravike bestemmelsen om nyvalg med kvalifisert flertall. 84 
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Forslag til endringer i Studenttingets reglement 10.11.16 

 

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 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  

 Stedlig leder Ålesund  

 Stedlig leder Gjøvik  

Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være  

 Internasjonalt ansvarlig  

 Læringsmiljøansvarlig  

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  
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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 

 

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: 
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«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 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 

 

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 
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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 
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Møtedato: 10.11.2016 Sakshandsamar: Stein Olav Romslo 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 35/16 Innstilling på studentmedlem i Forvaltningsutvalet for 

sivilingeniørutdanningane 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
 
Forkortingar 
FUS Forvaltningsutvalet for Sivilingeniørutdanningane 
SR-siv.ing Studentrådet for sivilingeniørutdanningane  
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka
Forvaltningsutvalet for sivilingeniørutdanningane (FUS) er eit forvaltningsutval 1 

organisert under Rektor. FUS skal ivareta den tverrfakultære koordineringa og utvikle 2 

felles kvalitetskrav for sivilingeniørprogramma. FUS skal identifisere strategiske 3 

utfordringar og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 4 

 5 

FUS har ein utvalsleiar som er oppnemnt av Rektor for fire år. Fakultet som gir 6 

sivilingeniørutdanning skal ha eitt medlem kvar. Medlemmet skal vere frå 7 

fakultetsleiinga. Studentane skal ha to medlem, der ein blir valt på våren og ein på 8 

hausten.  9 

 10 

FUS har mellom anna desse oppgåvene overfor Rektor: 11 

 Ta initiativ i saker som gjeld sivilingeniørutdanningane. 12 

 Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging. 13 

 Gi tilråding om strukturen i utdanninga. 14 

 Gi råd om etablering og nedlegging av studieprogram. 15 

 I samråd med fakulteta foreslå dimensjonering av og opptaksrammer for 16 

studieprogramma. 17 

 Gi framlegg til fråsegner på vegne av NTNU i høyringssaker som gjeld 18 

sivilingeniørutdanningane. 19 

 Førebu saker som skal handsamast av Rektor. 20 

 Rapportere til Rektor om vedtak som er gjort i henhald til fullmakter. 21 

 22 

Saker som gjeld sivilingeniørutdanningane, som vil angå andre studieprogram og som 23 

har noko å seie for NTNU si strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal bli lagt fram 24 

for Utdanningsutvalet. 25 

 26 

 27 

 28 
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Generelle oppgåver FUS elles skal ta stilling til: 29 

 I samråd med fakulteta og dei lokale programråda syte for at NTNU sitt 30 

kvalitetsarbeid blir følgd opp innafor utdanningane. 31 

 Føre tilsyn med at læringsutbyttebeskrivingane blir følgd. 32 

 Årleg utarbeide ein rapport om utdanningane ved NTNU med vekt på 33 

kvalitetsfremjande tiltak. 34 

 Aktivt fremje likestillingsperspektivet i utdanningane. 35 

 Ivareta NTNU sin representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora. 36 

 37 

Sakshandsamaren si vurdering 38 

Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentantar til FUS, formell oppnemning 39 

til utvalet blir gjort av rektor. Etter avtale med dei studenttillitsvalte på fakulteta 40 

fremjer Allmøtet for sivilingeniørutdanningane ein kandidat for Studenttinget. Som 41 

ved andre val i Studenttinget har alle studentar moglegheit til å stille. 42 

  43 

Vervet har funksjonstid frå 1.1.2017 til 31.12.2017. Fyrste halvdel av perioden vil 44 

representanten sitte saman med Henrik Løfaldli. Representanten vil erstatte Petter 45 

Tufte, som har funksjonstid fram til 31.12.2016. 46 

 47 

SR-siv.ing består av dei fakultetstillitsvalte for sivilingeniørstudentane, og fungerer 48 

som eit referanseorgan for studentmedlemma i FUS. Etter avtale mellom 49 

Studenttinget og SR-siv.ing skal studenten i FUS som sit i sitt andre semester av den 50 

eittårige funksjonstida fungere som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 51 

studenten som vara. 52 

 53 

Allmøtet for sivilingeniørstudentane blir halde 8.11.16. Innstillinga frå allmøtet vil bli 54 

lagt fram i møtet. 55 

 56 

Arbeidsutvalet si innstilling 57 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 58 



STi-sak 21/13 Arbeidsinstruks for studenter i FUS 
  
Vedtak:  

«Arbeidsinstruks for FUS-representantene 
Studentrepresentantene i FUS skal ivareta sivilingeniørstudentenes interesser i 
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen.  
 
Allmøtet for sivilingeniørutdanningen innstiller en representant til Studenttinget, som 
så foretar den formelle oppnevningen. Det skal fortrinnsvis sitte en mannlig og en 
kvinnelig studentrepresentant i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår. Den 
FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for Studentrådet for 
sivilingeniørutdanningen som består av FTRer fra fakultetene som tilbyr 
sivilingeniørutdanning (IVT, IME, NT), samt IØT. Representantene jobber sammen 
og har kontortid to timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra 
studiesituasjon og timeplan. 
 
FUS-representantene har fast kontor som de deler med FTRene på IØT, AB og IVT. 
De har tilgang til en konsulent som er ansatt 100%, som deles med de andre 
tillitsvalgte 
 
Arbeidsoppgaver: 

- Forberede seg til og delta på FUS-møter. Her skal representantene ivareta 
sivilingeniørstudentenes perspektiver. 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 
sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 
høringssvar fra studentrådene IVT, NT, IME og IØT på høringer som 
kommer fra FUS. 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester. 
- Kontortid to timer pr. uke. 
- Delta på formøter til NTNUs styre, formøte til UU og Studenttingsmøter når 

saker som angår sivilingeniørstudentene behandles. 
- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.  
- Være ressurspersoner for medlemmene i SR Siving.» 
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Møtedato: 10.11.2016 Sakshandsamar: Stein Olav Romslo 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 36/16 Innstilling på studentmedlem i Forvaltningsutvalet for 

lektorutdanningane 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUL 
 
Forkortingar 
FUL Forvaltningsutvalet for lektorutdanningane 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka
Forvaltningsutvalet for lektorutdanningane (FUL) er eit forvaltningsutval organisert 1 

under Rektor. FUL skal ivareta den tverrfakultære koordineringa og utvikle felles 2 

kvalitetskrav for dei 5-årige lektorutdanningane 8-13. FUL skal identifisere strategiske 3 

utfordringar og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 4 

 5 

FUL har ein utvalsleiar som er oppnemnt av Rektor for fire år. Noverande leiar John 6 

Brumo er oppnemnt for eitt år. Fakultet som gir lektorutdanning skal ha eitt medlem 7 

kvar. Medlemmet skal vere frå fakultetsleiinga. FUL skal ha to eksterne medlem. 8 

Studentane skal ha to medlem, der ein blir valt på våren og ein på hausten.  9 

 10 

FUL har mellom anna desse oppgåvene overfor Rektor: 11 

 Ta initiativ i saker som gjeld lektorutdanningane. 12 

 Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging. 13 

 Gi tilråding om strukturen i utdanninga. 14 

 Gi råd om etablering og nedlegging av studieprogram. 15 

 I samråd med fakulteta foreslå dimensjonering av og opptaksrammer for 16 

studieprogramma. 17 

 Gi framlegg til fråsegner på vegne av NTNU i høyringssaker som gjeld 18 

lektorutdanningane. 19 

 Førebu saker som skal handsamast av Rektor. 20 

 Rapportere til Rektor om vedtak som er gjort i henhald til fullmakter. 21 

 22 

Saker som gjeld lektorutdanningane, som vil angå andre studieprogram og som har noko 23 

å seie for NTNU si strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal bli lagt fram for 24 

Utdanningsutvalet. 25 

 26 

Generelle oppgåver FUL elles skal ta stilling til: 27 

 I samråd med fakulteta og dei lokale programråda syte for at NTNU sitt 28 

kvalitetsarbeid blir følgd opp innafor utdanningane. 29 

 Føre tilsyn med at læringsutbyttebeskrivingane blir følgd. 30 
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 Årleg utarbeide ein rapport om utdanningane ved NTNU med vekt på 31 

kvalitetsfremjande tiltak. 32 

 Sjå til at utdanninga samsvarar med nasjonal rammeplan. 33 

 Aktivt fremje likestillingsperspektivet i utdanningane. 34 

 Ivareta NTNU sin representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora. 35 

 36 

Sakshandsamaren si vurdering 37 

Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentantar til FUL, formell oppnemning 38 

til utvalet blir gjort av rektor. Etter avtale med dei studenttillitsvalte på fakulteta 39 

fremjer Allmøtet for lektorutdanningane ein kandidat for Studenttinget. Som ved 40 

andre val i Studenttinget har alle studentar moglegheit til å stille. 41 

  42 

Vervet har funksjonstid frå 1.1.2017 til 31.12.2017. Fyrste halvdel av perioden vil 43 

representanten sitte saman med Kristin Arvesen. Representanten vil erstatte Olaf 44 

Stuberg, som har funksjonstid fram til 31.12.2016. 45 

 46 

I stillingsinstruksen står det at det bør tilstrebast at studentane i FUL representerer både 47 

lektorutdanningane tilknytta Dragvoll og lektorutdanninga tilknytta Gløshaugen. 48 

 49 

Allmøtet for lektorstudentane blir halde 2.11.16. Innstillinga frå allmøtet vil bli lagt 50 

fram i møtet. 51 

 52 

Arbeidsutvalet si innstilling 53 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 54 



STi-sak 46/13 Arbeidsinstruks for FUL-representantene 
 
«Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for Forvaltningsutvalget for 
Lektorutdanningene 
 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene.  
 
Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av 
Studenttinget, hvor det gjennom et rullerende opptak holdes valg av én ny 
representant hvert halvår. Det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 
representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  
 
Arbeidsoppgaver:  
• Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL (3-4 
ganger i semesteret). Her skal representantene ivareta interessene til alle studenter 
tilknyttet et lektorprogram. 
• Være et talerør mellom studentene og FUL. 
• Delta på utdanningsutvalgets-, NTNU-styrets formøter og Studenttingsmøter, 
der det er relevante saker for lektorutdanningene på sakslisten. 
• Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for 
Lærerutdanning og programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de 
ulike lektorprogrammene. Representantene skal også delta på studentutvalgsmøtet 
som arrangeres av de hovedtillitsvalgte.  
• Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene.» 
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Møtedato: 10.11.2016 Sakshandsamar: Stein Olav Romslo 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 37/16 Innstilling på student til Den sentrale klagenemnda 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka
I mandatet for Den sentrale klagenemnda står det at komiteen handsamar mellom 1 

anna følgande oppgåver: 2 

 Klager over avgjerder om opptak som student og adgang berre til eksamen 3 

utan å vere teken opp som student. 4 

 Klager over avgjerder om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs. 5 

 Klager over avgjerder om dispensasjon eller fritak frå eksamen eller prøver. 6 

I tillegg til to studentar sit to professorar og to juristar med lagdommarkompetanse i 7 

Den sentrale klagenemnda. 8 

 9 

Nemnda har møter 4-5 gonger i semesteret, der kvart møte varar i ca. 2 timar. Vervet 10 

er kompensert for møtetida, samt førebuingstid på 4-6 timar før kvart møte. 11 

 12 

Sakshandsamaren si vurdering 13 

Studenttinget NTNU vel studentmedlem med vara to gonger i året, slik at dei har 14 

overlappande perioder. Det er personleg vara til nemnda. 15 

 16 

Vervet har funksjonstid frå 1.1.2017 til 31.12.2017. Fyrste halvdel av perioden vil 17 

representanten sitte saman med Øystein Haug. Representanten vil erstatte Mari 18 

Nyhaug, som har funksjonstid fram til 31.12.2016.  19 

 20 

Rektor har gitt retningslinjer om at studentane skal vere representert med ein 21 

sivilingeniørstudent og ein student frå den øvrige studentmassen. Studenttinget 22 

vedtok i STi-sak 54/04 å sjå bort frå denne føringa. 23 

 24 

Arbeidsutvalet si innstilling 25 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 26 



 

31.10.2016  

 

 
  

Møtedato: 10.11.2016 Sakshandsamar: Stein Olav Romslo 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 38/16 Innstilling på student til skikketheitsnemnda 
_______________________________________________________________________ 
 
Les meir 
Skikkethetsforskriften: https://s.ntnu.no/skikkethetsforskriften  
Skikketheitsvurdering ved NTNU: https://s.ntnu.no/skikkethet  
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka
Fleire utdanningar ved NTNU skal, etter forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 1 

utdanning, vurdere om studentane er skikka til å utøve yrket dei utdannar seg til. 2 

Dette gjeld mellom anna helse- og lærarutdanningane. Korleis vurderinga skal bli 3 

gjort står det meir om i forskrifta og på Innsida.  4 

 5 

Det er styret sjølv som oppnemner medlemma i skikketheitsnemnda. Det skal vere to 6 

studentar, som kvar er oppnemnt for eitt år. Dei andre medlemma er oppnemnt for 7 

tre år, og skal omfatte både interne og eksterne einingar. 8 

 9 

Sakshandsamaren si vurdering 10 

Studenttinget NTNU innstiller studentmedlem til styret, som gjennomfører 11 

oppnemninga. Alle studentar ved utdanningar som er omfatta av 12 

skikketheitsvurdering kan stille til val. 13 

 14 

Vervet har funksjonstid frå 1.1.2017 til 31.12.2017. Dei to representantane vil erstatte 15 

Mira Thømt og Tom Futago Skjellerud som begge har funksjonstid til 31.12.2016. 16 

 17 

Studenttinget har tidlegare fått førespurnad om å innstille to kandidatar av kvart 18 

kjønn, i prioritert rekkefølge.  19 

 20 

Arbeidsutvalet si innstilling 21 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 22 

https://s.ntnu.no/skikkethetsforskriften
https://s.ntnu.no/skikkethet
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Møtedato: 10.11.2016 Saksbehandlere: Ingvild Sørlie, Kim Allgot 
_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 39/16 Stillingsinstrukser Studenttinget 4 

 5 

_______________________________________________________________________ 6 

Forkortelser 7 

AU – Arbeidsutvalget 8 

ISFiT – International Student Festival in Trondheim 9 

ISU – International Students Union 10 

NSO – Norsk Studentorganisasjon 11 

SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 12 

UU - Utdanningsutvalget 13 

_____________________________________________________________________ 14 

 15 

Vedlegg: 16 

Vedlegg 1 – Forslag til nye stillingsinstrukser 17 

Vedlegg 2 –Nåværende stillingsinstrukser 18 

 19 

Bakgrunn for saken 20 

Med bakgrunn i vedtak i Studenttinget 19.10.16 må det lages nye stillingsinstrukser for 21 

Studenttinget. 22 

 23 

Arbeidsutvalget diskuterte stillingsinstruksene i sitt møte 27.10. og fremmer forslag til 24 

stillingsinstrukser for Studenttinget som skal gjelde fra 1.1.2017, nåværende arbeidsutvalg 25 

følger de nåværende stillingsinstruksene ut 2016. 26 

  27 

Saksbehandlernes vurdering 28 

Saksbehandlerne mener at man ikke skulle ha alt for utfyllende beskrivelser av hvert enkelt  29 

medlems arbeidsoppgaver i stillingsinstruksen, men at noen av de mest sentrale oppgavene  30 

burde fordeles gjennom denne. En utfyllende liste vil føre til mindre fleksibilitet i sakene 31 

studentdemokratiets heltidsstillinger arbeider med, og man vil ikke ha de samme  32 

mulighetene til å ta tak i hastesaker som dersom instruksene er mer åpne. AU støtter seg 33 

bak intensjonen om å korte ned stillingsinstruksen og saksbehandlerne mener den fremstår 34 

som mer lettlest enn tidligere, men at kjerneoppgavene fortsatt er ivaretatt i den nye 35 

instruksen. 36 

 37 

Studenttingets representanter 38 

Studenttingets representanter har også naturlig nok forpliktelser knyttet til Studenttingets 39 

arbeid, og den gamle instruksen er videreført i forslaget til ny instruks. Den eneste endringen 40 

er knyttet til at man foreslår å øke forpliktelsen i forbindelse med valg fra tre timer i den 41 

gamle instruksen, til fire timer i den nye. 42 
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 43 

Studenttingets ledergruppe 44 

Studenttingets ledergruppe er definert i Studenttingets reglement §4.1. Arbeidsutvalget og 45 

ledergruppens ansvar og myndighet som hadde førstegangsvedtak på Studenttingets forrige 46 

møte 19.10.16, STi-sak 29/16. 47 

Ledergruppen omfatter AU, de stedlige lederne samt studentene i universitetsstyret. I 48 

Studenttingets reglement §4.6 Observatører slås det fast at: «Ledergruppen skal delta på 49 

arbeidsutvalgets møter med tale- og forslagsrett» og saksbehandlerne foreslår at dette også 50 

skal tas med inn i stillingsbeskrivelsene, da dette vil være ryddig. 51 

I instruksen understrekes det også at det er ledergruppen som i fellesskap har ansvar for 52 

kontakten med det øvrige studentdemokratiet ved NTNU, linjeforeninger og andre 53 

studentorganisasjoner. 54 

 55 

Leder 56 

Leders oppgaver og instruks foreslås videreført. 57 

 58 

Nestleder 59 

For nestlederrollen kunne man ha listet en rekke av arbeidsoppgavene fra leders instruks, 60 

men det er implisitt i en rolle som nestleder at man er leders stedfortreder og tropper inn i 61 

denne rollen ved behov. Saksbehandlerne gjør også oppmerksom på at nestlederrollen 62 

kommer i tillegg til en av de politiske rollene i arbeidsutvalget slik at man får to 63 

stillingsinstrukser å forholde seg til. 64 

 65 

Fagpolitisk ansvarlig 66 

Stillingsinstruksen er i stor grad en videreføring av nåværende fag og forskningsansvarligs 67 

stillingsinstruks.  68 

Det eksplisitte ansvaret for å følge opp de nordiske utdanningssamarbeidene Nordic Five 69 

Tech og Nordtek er tatt ut av fagpolitisk ansvarligs stillingsinstruks, men ansvaret ligger 70 

fortsatt til AU. 71 

Det foreslås at de ulike rollene som vara tillegges AU å bli enige om, og rollen som vara for 72 

dekanmøtet er derfor tatt ut av Fagpolitisk ansvarlig sin instruks. 73 

 74 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 75 

Stillingen er en av de to nye heltidsstillingene etter ny organisering av AU trer i kraft fra 76 

2017.  77 

Instruksen baserer seg på nåværende stillingsinstruks for læringsmiljøansvarlig.  78 

 79 

Internasjonalt ansvarlig 80 

Stillingen er en av de to nye heltidsstillingene etter ny organisering av AU trer i kraft fra 81 

2017. 82 

Instruksen baserer seg på nåværende stillingsinstruks for internasjonalt ansvarlig. 83 

 84 

Stedlige ledere 85 

De stedlige ledernes stillingsinstruks vedtas av de lokale studentparlamentene, utover 86 

oppgaver som ligger felles for hele ledergruppen. 87 

 88 

Styremedlemmene 89 
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Studentene i universitetsstyrets stillingsinstrukser videreføres. Noen av pliktene som 90 

tidligere har ligget eksplisitt hos styremedlemmene er flyttet til ledergruppen, for eksempel 91 

deltagelse på AU-møtene og det er derfor ingen praktisk endring i arbeidsoppgavene.  92 

 93 

AUs innstilling 94 

Flertallet i AU innstiller på at Studenttinget vedtar ny Stillingsinstruks for Studenttinget 95 

NTNU. 96 

 97 

Et mindretall (Langset), mener man ikke skal vedta ny stillingsinstruks for Studenttinget 98 

NTNU. 99 
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Stillingsinstruks for Studenttinget NTNU 1 

Studenttinget NTNU (STi) fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. Alle 2 

representantene har et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og 3 

være aktive i offentlige debattfora. 4 

 5 

Studenttingets representanter 6 

Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan. Det medfører et stort ansvar for 7 

representantene, som skal uttale seg på vegne av alle NTNUs studenter. Studenttingets 8 

representanter 9 

 skal fremme sine personlige kampsaker i løpet av året 10 

 skal få innspill fra studentene til saker som skal diskuteres i STi 11 

 skal møte godt forberedt til STi-møtene, for å delta i og forme debatten 12 

 skal skape og delta i debatter i det offentlige rom 13 

 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst fire – 4 – timer 14 

 skal hjelpe til under immatrikuleringen ved behov 15 

 16 

Studenttingets ledergruppe 17 

Studenttingets ledergruppe består av Studenttingets arbeidsutvalg (AU), de stedlige lederne i 18 

henholdsvis Gjøvik og Ålesund, samt de studentvalgte medlemmene i universitetsstyret. 19 

Ledergruppa skal, hvis det ikke er tungtveiende grunner til fritak: 20 

 delta på alle STi-møter 21 

 delta på alle AU-møter 22 

 delta på alle ledergruppemøter 23 

 delta og bidra på Studenttingets seminarer 24 

 delta på ledergruppas overlappsseminarer 25 

 delta på immatrikuleringen 26 

 delta under valgukene 27 

Deltagelse på AU- og ledergruppemøter kan gjøres ved digitalt oppmøte.  28 

 29 

Ledergruppa har i fellesskap ansvar for 30 

 å ha god kontakt med resten av studentdemokratiet ved NTNU. 31 

 å ha god kontakt med linjeforeninger og andre relevante studentorganisasjoner. 32 

 33 

Ledergruppa oppnevner studentenes valgstyre.  34 

 35 

Arbeidsutvalget (AU) 36 

Arbeidsutvalget har som oppgave å representere Studenttinget mellom møtene, og har et 37 

særlig ansvar for å fremme og gjennomføre Studenttingets politikk. AU er bundet av 38 

Studenttingets vedtak. 39 

 AU skal innstille i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget. 40 

 AU skal ha oversikt over Studenttingets politikk i aktuelle saker, og sørge for at den er 41 

relevant og oppdatert. 42 

 AU oppnevner vara ved behov.  43 

 44 

Leder 45 

Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. Leder har et særskilt ansvar for å 46 

ivareta Studenttingets relasjoner med eksterne parter. 47 

Det er leders ansvar at alle relevante råd og utvalg følges opp, og leder kan delegere 48 

arbeidsutvalgets deltagelse i disse. Dersom ikke annet blir bestemt skal leder møte i: 49 

 NTNUs dekanmøte 50 

 Læringsmiljøutvalgets arbeidsutvalg 51 

 Trondheim Studentråd 52 

 Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 53 

 Trondheim kommunes plangruppe 54 

 Fakultetsforum 55 

Leder 56 

 har ansvar for å ivareta Studenttingets kontakt med NSO. 57 
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 har ansvar for å ivareta samarbeidet med andre institusjoners studentdemokratier. 58 

 har ansvar for Studenttingets økonomi. 59 

 har personalansvar for Studenttingets ansatte og ledergruppa. 60 

 har ansvar for langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste Studentting. 61 

 skal sørge for god kontakt med media, og bistå både Studenttingets representanter 62 

og ledergruppe til å fremme saker i det offentlige rom. 63 

 uttaler seg på vegne av Studenttinget NTNU. 64 

 65 

Nestleder 66 

Nestleder velges blant arbeidsutvalgets øvrige medlemmer, og skal være leders 67 

stedfortreder ved behov, og møter fast i NTNUs dekanmøte. 68 

Nestleder har et særskilt ansvar for 69 

 å bistå leder i behandling av personalsaker. 70 

 å delegere arbeidsoppgaver internt i AU i samråd med leder. 71 

 i samråd med leder holde tett kontakt med Velferdstinget. 72 

 73 

Fagpolitisk ansvarlig 74 

Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets utdanningspolitikk, forskningspolitikk og 75 

oppfølging av kvalitetsarbeidet ved universitetet. Fagpolitisk ansvarlig skal 76 

 sitte i Utdanningsutvalget og ivareta Studenttingets kontakt med prorektor for 77 

utdanning, samt arrangere formøter for de fakultetstillitsvalgte og stedlige ledere før 78 

UU-møtene. 79 

 følge opp nasjonalt arbeid med utdanningspolitikk i samarbeid med andre 80 

institusjoners studentdemokratier og NSO. 81 

 82 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 83 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets læringsmiljøpolitikk, 84 

tilretteleggingsarbeid og likestillingsarbeid. 85 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal 86 

 sitte som studentmedlem i Læringsmiljøutvalget og andre tilhørende råd. 87 

 holde tett kontakt med avdelingsleder ved Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU. 88 

 følge opp arbeidet med HMS og avvikssystemet ved NTNU. 89 

 følge opp nasjonalt arbeid om læringsmiljø i samarbeid med andre institusjoners 90 

studentdemokratier og NSO. 91 

 følge opp arbeidet med regionalt rusnettverk. 92 

 93 

Internasjonalt ansvarlig 94 

Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi, og 95 

kontakt med NTNUs internasjonale studenter. Internasjonalt ansvarlig har også et særskilt 96 

ansvar for formidling av Studenttingets arbeid og for Studenttingets nettside. Internasjonalt 97 

ansvarlig skal 98 

 følge opp NTNUs arbeid med internasjonalisering. 99 

 holde tett kontakt med seksjonsleder for Internasjonal seksjon ved NTNU. 100 

 sitte i styret til ISU-Trondheim. 101 

 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper 102 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger nasjonalt 103 

 følge opp nasjonalt arbeid med internasjonal studentpolitikk i samarbeid med andre 104 

institusjoners studentdemokratier og NSO. 105 

 106 

Stedlige ledere 107 

Stedlige ledere har ansvar for drift av det lokale studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik og 108 

NTNU i Ålesund. De lokale studentparlamentene vedtar stillingsinstruks for stedlige ledere 109 

utover det som gjelder for Studenttingets ledergruppe. 110 

 111 

Styremedlemmene 112 

Studentene i universitetsstyret bistår Studenttinget i sin daglige drift. Deres arbeidsoppgaver 113 

innebærer blant annet å 114 
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 arrangere relevante kurs for de fakultetstillitsvalgte. 115 

 samarbeide med studentmedlemmer i andre universitetsstyrer. 116 

 bistå arbeidsutvalget i saksbehandling til AU-møter og STi-møter. 117 

 Arrangere formøter for universitetsstyremøtener for de fakultetstillitvalgte og stedlige 118 

lederne. 119 



 

12.01.2016  

 

 
  

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. 

 
 
 



 

31.10.2016  
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Møtedato: 10.11.2016 Sakshandsamar: Stein Olav Romslo 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 40/16 Val av leiar for NTNUVi 4 

_______________________________________________________________________ 5 

Forkortingar 6 

NTNUVi – NTNU Våre ideer 7 

_______________________________________________________________________ 8 

 9 

Bakgrunn for saka 10 

NTNUVi starta som eit samarbeidsprosjekt mellom studentparlamenta ved 11 

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund, og 12 

Studenttinget NTNU. I 2015 vart det promotert som ein fusjonscamp, med mål om å 13 

bygge ein felles identitet mellom studiebyane Trondheim, Gjøvik og Ålesund. I 14 

etterkant av gjennomføringa i 2015 vedtok rektoratet ved NTNU å vidareføre støtte til 15 

NTNUVi i minimum to år, altså til gjennomføring i 2016 og 2017. 16 

 17 

Sakshandsamaren si vurdering 18 

I 2016 vart leiar og nestleiar for NTNUVi valt i februar. Det la eit høgt tidspress på 19 

planlegging av prosjektet. Derfor bør leiinga veljast på haustsemesteret året før 20 

arrangementet skal vere. 21 

Sidan NTNUVi får løyving frå NTNU skal Studenttinget velje leiar for prosjektet. 22 

NTNUVi bør sette sin eigen dagsorden, utan ytterlegare føringar frå Studenttinget.  23 

Sakshandsamaren meiner det er viktig at NTNUVi står så fritt at organisasjonen kan 24 

ta val uavhengig av Studenttinget. Det er likevel viktig at Studenttinget har innsikt i 25 

arbeidet, og blir kjent med ideane som kjem fram gjennom NTNUVi. Det er naturleg 26 

at Studenttinget tek relevante saker vidare frå NTNUVi i studentdemokratiet. 27 

 28 

Arbeidsutvalet gjorde 27.10.2016 følgande vedtak: 29 

NTNUVi skal vere ein tenketank for studentar ved NTNU. NTNUVi set sjølv sin 30 
eigen dagsorden. 31 

Arbeidsutvalet pliktar å gjere Studenttinget kjent med ideane som kjem opp under 32 
NTNUVi. Vidare må Studenttinget ta med seg relevante saker i sitt arbeid i 33 
etterkant av arrangementet. 34 

Studenttinget vel leiar for NTNUVi i løpet av haustsemesteret året før 35 
arrangementet skal vere. Sittande styringsgruppe skal foreslå ein eller fleire 36 
leiarkandidatar, og legge fram innstillinga for Studenttinget. Den nye leiaren 37 
utpeiker si eiga leiargruppe. 38 

Etter avtale med styringsgruppa for NTNUVi fremjer NTNUVi ein kandidat for 39 

Studenttinget. Som ved andre val i Studenttinget har alle studentar moglegheit til å 40 

stille. Innstillinga frå NTNUVi vil bli lagt fram i møtet. 41 

 42 

Arbeidsutvalet si innstilling 43 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 44 



 

04.11.2016  
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Møtedato: 10.11.2016 Saksbehandlar: Marte Øien  

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 41/16     Anonym tvilsmelding 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg 7 

Vedlegg 1 – Rundskriv F-07-16 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 8 

Vedlegg 2 – Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 19. 9 

 10 

Forkortelser 11 

Skikkethetsforskriften - forskrift 30.06.2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere 12 

utdanning 13 

_______________________________________________________________________ 14 

 15 

Bakgrunn for saken 16 

På landsmøte til NSO i år ble det vedtatt at studentene ønsker muligheten til å melde tvil 17 

om andre studenter anonymt. I ettertid av landsmøtet har flere av NSOs medlemslag 18 

diskutert dette og det har vært en rekke mediaoppslag for og imot.  19 

 20 

Den 1.7.2016 ble det fastsatt endringer i skikkethetsforskriften. I rundskrivet i vedlegg 1 21 

står det «Meldingen kan eventuelt gis anonymt, men det vil være en fordel for 22 

institusjonen å vite hvem som har sendt meldingen av hensyn til muligheten for å 23 

innhente mer informasjon. Institusjonen må også vurdere anonyme meldinger». Videre 24 

viser dokumentet til forvaltningsloven § 19, som omhandler innskrenket adgang til visse 25 

opplysninger. Av dette kan vi tolke at det skal tas særlige hensyn til hvilke konsekvenser 26 

det vil ha for den som har levert tvilsmeldingen dersom vedkommendes indentitet blir gjort 27 

kjent. Frykt for represalier har vært brukt som et hyppig argument for å innføre anonym 28 

tvilsmelding.  29 

 30 

Videre i rundskrivet står det at «Det skal også vektlegges om det er av vesentlig 31 

betydning for studenten det er varslet tvil om, å få opplysningen for å kunne ivareta egne 32 

interesser i saken.» Dersom kjennskap til melderens indentitet er nødvendig for å kunne 33 

motsi innholdet i meldingen er muligheten for anonym melding ikke til stede.  34 

 35 

Saksbehandlers vurdering 36 

Rundskrivet gir ikke hjemmel til å behandle tvilsmeldinger anonymt i seg selv da det er 37 

lagt føringer for dette gjennom forvaltningslovens § 19. Rundskrivet beskriver derimot en 38 

mulighet for å håndheve anonyme tvilsmeldinger, men viser også tydelig til lovverket som 39 

beskriver de faktorer som må ligge til grunn for at dette skal være mulig. Retten til 40 

kontradiksjon, altså retten til å forsvare seg, er her en klar faktor.  41 

Saksbehandler mener at NTNU bør være en pådriver for å endre lovverket slik at det 42 

lettere kan åpne for anonyme tvilsmeldinger der andre tungtveiende grunner ikke 43 
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foreligger. NTNU må ha klare rutiner for hvordan studenter som melder tvil om 44 

medstudenter skal ivaretas. Det må dessuten være klart for studentene hvordan lovverket 45 

fungerer, og hvordan institusjonen gjennomfører skikkethetsvurdering, både løpende og 46 

særskilt. Det er allerede pålagt gjennom skikkethetsforskriften at institusjonen skal gjøre 47 

studenter som omhandles av denne skal være kjent med dens bestemmelser. Det er 48 

likevel ikke godt nok at det kun gjøres i starten av et studieløp som varer i mellom tre og 49 

seks år. Det er viktig at studenter under løpende skikkethetsvurdering hele tiden har lett 50 

tilgang til beskrivelser av hele systemet rundt skikkethetsvurdering. 51 

 52 

En særskilt skikkethetsvurdering er en tung belastning for alle involverte, uavhengig av 53 

utfall. Derfor bør det være lagt opp til at studenter skal få utvidet veiledning i etterkant av 54 

slike saker. Saksbehandler mener det må være et slikt tilbud både for studenter som 55 

erklæres skikket og som erklæres uskikket.  56 

Dagens bestemmelser åpner for at en særskilt skikkethetsvurdering avbrytes dersom 57 

studenten avslutter studiet sitt. Det kan føre til at studenter bytter institusjon i det øyeblikk 58 

en slik sak åpnes, og fortsetter på et tilsvarende studieprogram. For å unngå at dette 59 

skjer mener saksbehandler at det må være et nasjonalt register over studenter som er 60 

under særskilt skikkethetsvurdering. Dette skal sikre at skikkethetsvurderingen fullføres. 61 

Videre skal det være et register over studenter som er erklært uskikket, slik at heller ikke 62 

disse kan bytte institusjon som beskrevet over. Det er viktig at alle studenter som 63 

erklæres skikket etter særskilt skikkethetsvurdering slettes fra registeret. Et slikt register 64 

må være pålagt et strengt vern for ivareta studentenes rettssikkerhet og personvern. 65 

Dersom dagens register for utestengte studenter (RUST) skal benyttes, må det 66 

utarbeides egne retningslinjer for hvordan opplysninger om skikkethet registreres og 67 

behandles. 68 

 69 

Arbeidsutvalget sin innstilling 70 

 NTNU skal være en nasjonal pådriver for å endre lovverket slik at det åpner 71 

for anonyme tvilsmeldinger fram til særskilt skikkethetsvurdering foreligger.  72 

 NTNU skal ha konkrete tiltak som ivaretar de studentene som melder tvil mot 73 

en medstudent. 74 

 Lovverket rundt skikkethet og institusjonenes rutiner for 75 

skikkethetsvurderinger må legges frem på en forståelig måte for studentene. 76 

 I etterkant av en skikkethetssak skal studenten få tilbud om utvidet veiledning 77 

også etter at saken er avsluttet. 78 

 Studenter som er under særskilt skikkethetsvurdering, og studenter som er 79 

ansett som uskikket, skal registreres i et nasjonalt register. Studenter som 80 

etter en særskilt skikkethetsvurdering blir ansett som skikket, skal slettes fra 81 

registeret. 82 

 83 



 

 

Rundskriv 
 

Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo 

Telefon: 22 24 90 90* E-post: postmottak@kd.dep.no 

 

 

 

Universiteter og høyskoler 

Felles studieadministrativt tjenestesenter 

 

Erstatter rundskriv F-14-06 

 

 

Nr. Vår ref Dato 

F-07-16 16/1493 -  21.10.2016  

 

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning  

Det er med virkning fra 1. juli 2016 fastsatt endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften). Flere utdanninger er ført inn 

under ordningen med skikkethetsvurderinger, jf. § 1. Maksimal utestengingsperiode er økt fra 

tre til fem år, og det er fastsatt en formålsparagraf for å gjøre det tydeligere at forskriften må 

tolkes ut fra hensynet til pasientene, barnehagebarna, elevene og andre brukeres rett til 

forsvarlig behandling. Videre kan det oppnevnes flere institusjonsansvarlige for 

skikkethetsvurderingen og stedfortreder for disse. Oppdatert forskrift ligger på Lovdata. 

 

I en rekke utdanninger blir studentenes skikkethet vurdert. Vitnemål for fullført utdanning 

forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. Hensikten bak ordningen med 

skikkethetsvurderingen er å sikre at barnehagebarn, elever, pasienter og andre brukere møter 

ansatte som er skikket for det yrket de utøver. Studenter som tilfredsstiller de faglige kravene 

som stilles i utdanningen, kan likevel utestenges fra utdanningen hvis de blir vurdert som 

uskikket for yrket. 

 

Skikkethetsvurdering etter universitets- og høyskoleloven § 4-10 

 

§ 4-10 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) lyder: 

(1) Kongen kan fastsette at i enkelte utdanninger skal institusjonen vurdere om den 

enkelte student er skikket for yrket. Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele 

studiet.  

(2) Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for 

yrket.  

(3) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan etter innstilling fra en 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859?q=skikkethetsvurdering
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egen skikkethetsnemnd vedta at en student ikke er skikket for yrket. En student som 

ikke er skikket for yrket, kan utestenges fra studiet.  

(4) Vedtak om at en student ikke er skikket og om utestenging, treffes med minst to 

tredels flertall. Vedtak kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. 

Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. § 5-1 sjuende ledd, er 

klageinstans.  

(5) Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak er 

reist i skikkethetsnemnda. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen i samsvar med § 

4-8 femte ledd.  

(6) Departementet gir forskrift om skikkethetsvurdering i de enkelte utdanninger. 

 

Kongen fastsetter hvilke utdanninger som skal være omfattet av skikkethetsvurderinger. 

Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet. Skikkethetsvurdering skal sikre at 

studentene er i stand til å møte de kravene som blir stilt til det yrket de utdanner seg til. 

Skikkethetsvurderingen skjer i løpet av utdanningen, mens autorisering etter 

helsepersonelloven foretas etter at kandidaten er ferdig med utdanningen og har mottatt 

vitnemål. Slik autorisasjon kan tilbakekalles etter at vedkommende har begynt i arbeid, hvis 

vilkårene for autorisasjon ikke lenger er tilstede, jf. lov om helsepersonell § 57. 

 

Skikkethetsvurderinger foretas uavhengig av resultatene på teoretiske eksamener og i 

praksisstudiene, og kommer i tillegg til disse vurderingene. Praksisstudier er typiske arenaer 

for å vurdere en students skikkethet, men en student kan finnes uskikket til yrket selv om 

vedkommende har bestått praksisstudiet. I de fleste tilfeller vil det forhold at en student ikke 

er skikket til vedkommende yrke komme fram under praksisstudiene, slik at studenten ikke 

får godkjent praksisperioden. Det viktigste virkemidlet i å vurdere skikkethet ligger i selve 

studiet, ved at studenten får stryk/ikke-bestått i fag eller praksis, og ofte vil andre formelle og 

uformelle virkemidler underveis i studiet sikre at bare studenter som oppfyller kravene får 

vitnemål. Institusjonen kan imidlertid fullføre behandlingen av en skikkethetssak, selv om 

studenten velger å slutte, hvis institusjonen mener forholdet er så alvorlig at studenten bør 

utestenges  

 

Skikkethetsvurdering kommer i tillegg til reglene om bortvisning og utestenging etter uhl. §§ 

4-8 og 4-9. Etter § 4-8 kan en student bortvises eller utestenges dersom vedkommende 

gjentatte ganger opptrer grovt forstyrrende, eller grovt klanderverdig opptrer på en måte som 

skaper fare for liv og helse til for eksempel elever og barnehagebarn. Etter § 4-9 kan en 

student nektes opptak eller utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning dersom 

vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for  visse typer straffbare handlinger. 

 

Det er viktig at studentene blir godt informert om ordningen med skikkethetsvurdering. Av 

forskriftens § 6 følger at institusjonen skal sørge for at alle studentene som begynner på 

utdanninger med skikkethetsvurdering får informasjon om skikkethetsvurderingen og hva den 

innebærer ved studiestart. Studentene bør også få en grundigere gjennomgang av ordningen 

tidlig i første semester. 

 

Endringene i skikkethetsforskriften trådte i kraft 1. juli 2016. Hvis det allerede på det 

tidspunktet var startet en prosess, det vil si at skikkethetsansvarlige hadde sendt saken til 

skikkethetsnemnda skal saken behandles etter reglene slik de var før endringen i forskriften. 



Side 3 

Når det gjelder nye utdanninger der det er innførts skikkethetsvurderinger, forutsettes det at 

de som får vitnemål etter 1. juli 2016 er vurdert som skikket. Saker som er kommet inn etter 

1. juli 2016 skal behandles etter bestemmelsene i den endrede forskriften. I vurderingen kan 

det tas  hensyn til  forhold før 1. juli 2016,  hvis disse sier om noe om vedkommende nå er å 

anse som skikket etter vurderingskriteriene i gjeldende forskrift. 

 

Ved forskriftsendringen ble bestemmelsen om sentralt register hos Samordna opptak 

opphevet. Vedtak om at en student er funnet ikke-skikket skal nå meldes til Register for 

utestengte studenter (RUST), jfr. universitets- og høyskoleloven § 4-12. Felles 

studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) forvalter registeret. 

 

 

Merknader til enkelte paragrafer i forskriften:  

 

Til § 2 Definisjon og formålet med skikkethetsvurdering 

 

Institusjonene skal foreta en helhetsvurdering av en students faglige og personlige 

forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Skikkethetsvurdering er et av de virkemidler 

institusjonene har til rådighet når de skal foreta denne helhetsvurderingen. Muligheten til å 

vurdere en student som ikke-skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering benyttes som 

hovedregel, når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet som skal sikre at 

bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har avhjulpet situasjonen. Det 

viktigste virkemiddelet ligger i selve studiet; studenten stryker i fag eller praksis. Vitnemål for 

fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for det aktuelle yrket, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 4-10 annet ledd. 

 

Formålet: Det viktigste hensynet bak en skikkethetsvurdering er å sikre at pasienter, klienter, 

brukere, barnehagebarn, elever og andre blir tatt hånd om av en skikket person.  

 

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå 

i en helhetsvurdering av en students faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere 

som lærer, helse- eller sosialpersonell, trafikklærer eller som prest. Den enkelte students 

skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette 

innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten i 

utdanningssituasjonen å gjøre, har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger. Da 

særskilt skikkethetsvurdering benyttes i spesielle tilfeller, bør mindre forhold forsøkes å rettes 

opp fortløpende under veiledning og i samtaler. 

 

Det er institusjonens ansvar å sørge for at de ansatte, veiledere, praksislærere og andre ved de 

aktuelle utdanningene har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å kunne foreta en 

løpende vurdering av studentenes skikkethet. 

 

Særskilt skikkethetsvurdering begynner som regel med at en innlevert tvilsmelding blir 

behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, jf. §§ 9 og 10. 

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering utreder saken og har ansvar for at det eventuelt 

utarbeides et utvidet veiledningsopplegg. Hvis utvidet veiledning ikke anses å være egnet til å 

hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige 
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endring og utvikling hos studenten, går saken til behandling i skikkethetsnemnda. 

Skikkethetsnemnda innstiller til styret selv eller institusjonens klagenemnd, som på bakgrunn 

av innstillingen kan fatte vedtak om at en student ikke er skikket for yrket, og eventuelt 

vedtak om utestenging som følge av dette. Felles klagenemnd for behandling av klagesaker 

etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 til 4-10 er klageinstans for 

styrets/klagenemndas vedtak. Ved saksbehandlingen i forbindelse med særskilt 

skikkethetsvurdering gjelder forvaltningslovens regler om habilitet, taushetsplikt, 

forhåndsvarsling, utredningsplikt, dokumentinnsyn, begrunnelse osv. 

 

Oppbevaring av dokumentasjon 

Arkivloven med utfyllende regelverk stiller krav til oppbevaring av dokumentasjon knyttet til 

tvilsmeldinger. Regelverket stiller i utgangspunktet ingen tidsbegrensning for oppbevaring. 

Behandlingen av tvilsmeldinger har stor betydning for den enkelte student, og det er viktig at 

arbeidet er dokumentert. Det kan likevel ikke utelukkes at forløpt tid i enkelte særskilte saker 

gjør at dokumenter eller opplysninger mister sin arkivmessige verdi og derfor bør vurderes 

kassert/slettet av hensyn til den enkeltes personvern.  

 

Vedkommende som tvilsmeldingen gjelder kan også selv kreve at opplysninger som er «sterkt 

belastende» skal sperres eller slettes, se personopplysningsloven § 28 tredje ledd. Lovens 

ordlyd er streng, og i praksis skal det mye til for at vilkårene etter denne bestemmelse vil være 

oppfylt. Hva som anses som sterkt belastende må vurderes objektivt, altså hvordan vil 

forholdet oppleves av folk flest. Et moment i vurderingen av om opplysninger kan og bør 

sperres/slettes, vil være om meldingen har fått konsekvenser for studenten eller ikke. Dersom 

det ikke er funnet noe kritikkverdig, kan dette være et argument til støtte for sperring/sletting 

av opplysningene for å hindre at de blir en belastning for vedkommende fremover.  

 

Eventuell klage behandles av institusjonens klagenemnd. Etter at vanlig klageadgang er 

uttømt, kan klageren bringe saken inn for Datatilsynet 

 

 

Generelt til §§ 3, 4 og 5 

 

Vurderingen av en students skikkethet er sammensatt og kriteriene må suppleres med skjønn. 

Et minstekrav for å kunne stadfeste at det foreligger manglende skikkethet for yrket er likevel 

at minst ett av kriteriene i §§ 3, 4 eller 5 foreligger. Deretter må det vurderes om dette, alene 

eller sammen med andre forhold, 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 i praksisstudiene eller i yrket. 

 

Det vises for øvrig til merknaden til § 2 der det går frem at særskilt skikkethetsvurdering som 

hovedregel bare skal benyttes når andre formelle og uformelle virkemidler i form av 

veiledning eller lignende ikke har vært tilstrekkelig.  

 

Forholdene som vurderes knytter seg normalt til studiesituasjonen,  både teori- og 

praksisundervisningen. Forhold eller hendelser som ligger utenfor studiesituasjonen, som for 

eksempel hendelser i studentens fritid, kan tillegges vekt hvis de har, eller må antas å kunne 

ha, innvirkning på hvordan studenten vil utføre oppgavene i yrket. Studentene utdanner seg til 
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yrker der de påvirker og former barn og unge og har i den sammenhengen et særlig ansvar 

som rollemodell for barn og unge.  Når det vurderes om studenten tar dette ansvaret må det 

vurderes om handlingene eller uttalelsene bryter med sentrale verdier i formålsbestemmelsene 

i opplæringsloven og barnehageloven, og om dette vil påvirke hvordan studenten fremstår 

som rollemodell .  

 

Hvis studenten har bestått praksisperioden, vil normalt ikke forhold som kun knytter seg til 

selve praksisperioden funne føre til at studenten blir vurdert som ikke-skikket. Men slike 

forhold kan være momenter som blir tillagt vekt i en helhetsvurdering av studentens 

skikkethet. På samme måte vil det at en student blir midlertidig utestengt etter universitets- og 

høyskoleloven § 4-8 ikke nødvendigvis innebære at studenten ikke er skikket. Det avgjørende 

må være om forholdene vil være egnet til å hindre studenten i en tilfredsstillende utøvelse av 

det aktuelle yrket.  

 

Ved vurderingen av ulike momenter må det legges vekt på hvor langt studenten er kommet i 

studiet, og hvorvidt læring og utvikling i det videre studiet kan tenkes å gjøre studenten 

skikket til det aktuelle yrket. Tidlig i studieløpet kan studenten være mindre moden og 

reflektert og det vil også være tid til at studenten kan justere sin atferd. Senere i studieløpet 

forventes mer av studentene og terskelen for å slå fast at studenten ikke er skikket vil kunne 

være noe lavere.  

 

Under høringen ble det pekt på at ved enkelte utdanninger kan noen vurderingskriterier være 

helt eller delvis sammenfallende med læringsutbyttebeskrivelsene. Det at enkelte forhold som 

er en del av den faglige vurderingen også kan tas hensyn til ved skikkethetsvurdering, fører 

ikke nødvendigvis til at det må innledes skikkethetsvurdering hvis studenten stryker. 

 

 

Til § 3 Vurderingskriterier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger 

 

I tillegg til at spesialpedagogiske utdanninger og trafikklærerutdanningen også skal vurderes 

etter disse kriteriene, er det foretatt en endring i vurderingskriteriene slik at det etter endringen 

er tydelig at det også kan legges vekt på truende og krenkende adferd i studiesituasjonen, jf. § 

3 bokstav h. 

 

 

Til § 4 Vurderingskriterier for logoped-, helse- og sosialfagutdanningene og tolkeutdanning i 

tegnspråk 

 

Utdanningene i paramedic, tolkeutdanninger i tegnspråk og logopedutdanning skal også 

vurderes etter disse kriteriene, ellers er det ikke foretatt endringer i bestemmelsen. 

 

Flere av vurderingstemaene som gjelder ved skikkethetsvurdering kan også være 

vurderingstema ved tildeling og tilbakekall av autorisasjon og lisens til helsepersonell. Vi 

viser i denne sammenheng til §§ 53 og 57 og ellers også til §§ 4 og 8 i lov om helsepersonell. 
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Til § 5 Vurderingskriterier for profesjonsutdanningen i teologi 

 

Det er innført en egen paragraf for vurderingskriteriene for profesjonsutdanningen i teologi. 

 

 

Til § 6 Informasjon til studentene 

 

Dette er en presisering av den alminnelige veiledningsplikten institusjonen har etter 

forvaltningsloven, jf. forvaltningsloven § 11. Institusjonen skal sørge for at alle studentene 

som begynner på utdanninger med skikkethetsvurdering får informasjon om 

skikkethetsvurderingen og hva den innebærer ved studiestart. Studentene bør også få en 

grundigere gjennomgang av ordningen tidlig i første semester. 

 

I forbindelse med en skikkehetssak må institusjonene informere studenten om den behandling 

av personopplysninger som skal skje, jf. personopplysningsloven §§ 19 og 20. I henhold til 

nevnte bestemmelser i personopplysningsloven må det bl.a. opplyses om hva som er formålet 

med behandlingen, at opplysningene lagres i et sentralt register og om retten til innsyn, retting 

og sletting.  

 

Institusjonen bør ha interne retningslinjer for informasjon om skikkethetsvurdering til 

studentene. 

 

 

Til § 7 Skikkethetsnemnd  

 

Når det står i forskriften at "styret selv" skal oppnevne skikkethetsnemnd innebærer det at det 

ikke er adgang for styret til å delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre organer ved 

institusjonen, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 8-2 og 9-1. 

 

Hver institusjon skal bare ha en skikkethetsnemnd. Ved institusjoner hvor de aktuelle 

utdanningene er spredt på flere avdelinger eller fakulteter, bør styret sørge for å få en bredest 

mulig representasjon, men styret bør først og fremst vektlegge at de som oppnevnes fra 

institusjonen har god kjennskap til disse utdanningene. Hvis utdanningene ikke er organisert i 

en avdeling, enhet eller fakultet, må styret oppnevne personer som har tilsvarende funksjoner 

som faglig leder og studieleder.  

 

Det skal ikke velges vararepresentanter for medlemmene i nemnda. Medlemmene oppnevnes 

for tre år og studentrepresentantene for ett år. Det er adgang for styret til å gjenoppnevne 

medlemmer av nemnda. Medlemmene sitter i nemnda kun så lenge de oppfyller kravene i 

bestemmelsen. Hvis de ikke oppfyller kravene lenger, må de fratre og styret selv må 

oppnevne en ny representant.  

 

Habilitet 

Et medlem av nemnda er ikke inhabil selv om vedkommende har hatt kontakt med den 

aktuelle studenten i løpet av studiet. Som nevnt i § 2 kommer forvaltningslovens regler til 

anvendelse, herunder reglene i § 6 om habilitetskrav. Dette innebærer at et medlem av 

nemnda er inhabil hvis det foreligger forhold som nevnt i fvl. § 6 første ledd bokstav a - e. 
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Den som melder tvil, regnes ikke som part i saken, og vil derfor ikke være inhabil etter 

regelen i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. Hvis det foreligger særegne forhold som 

er egnet til å svekke tilliten til et medlems upartiskhet, skal medlemmet ikke delta i 

saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd. Det at man tidligere har vært 

saksbehandler i den aktuelle saken medfører ikke i seg selv at man automatisk blir inhabil. 

 

 

Til § 8 Institusjonsansvarlig 

 

Styret, eller det organ ved institusjonen styret delegerer myndighet til, oppnevner en eller flere 

ansatte ved institusjonen som skal fungere som institusjonsansvarlige. Institusjonsansvarlige 

har ansvar for behandling av tvilsmeldinger før behandling i skikkethetsnemnda, i tillegg kan 

institusjonen bestemme at institusjonsansvarlige også skal ha ansvar for opplæring i 

skikkethetsvurdering på institusjonen og informasjon om skikkethetsvurdering til studentene. 

 

 

Til § 9 Tvilsmelding 

 

Alle som er i kontakt med studenten kan levere inn tvilsmelding, og det er ikke begrensninger 

når det gjelder hvem som kan levere tvilsmeldinger.  Institusjonsansvarlige skal ikke behandle 

innleverte tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet. 

 

Den som leverer tvilsmelding, regnes ikke som part i saken. 

 

Meldingen kan eventuelt gis anonymt, men det vil være en fordel for institusjonen å vite 

hvem som har sendt meldingen av hensyn til muligheten for å innhente mer informasjon. 

Institusjonen må også vurdere anonyme meldinger. 

 

I noen tilfeller vil den som leverer en tvilmelding ønske at den meldingen gjelder ikke får vite 

hvem som meldte tvil. Studenten som tvilsmeldingen gjelder, har imidlertid rett til å gjøre seg 

kjent med sakens dokumenter, se forvaltningsloven § 18. Dette innebærer at studenten i 

utgangspunktet har rett til å få vite hvem som har levert tvilsmeldingen. Anonymisering av 

melder kan bare gjøres der særlige grunner taler for det, se nærmere forvaltningsloven § 19 

annet ledd bokstav b. Det skal tas hensyn  til hvilke konsekvenser det vil ha for den som har 

levert tvilsmelding om vedkommendes identitet blir kjent, for eksempel om det kan være fare 

for gjengjeldelse. Det skal også vektlegges om det er av vesentlig betydning for studenten det 

er varslet tvil om, å få opplysningen for å kunne vareta egne interesser i saken. Eksempler fra 

forvaltningspraksis viser at der foreldre har klaget på barns lærere, er unntak fra innsyn gitt 

fordi det har vært  frykt for represalier og fordi det ikke har vært ev vesentlig betydning for 

læreren å vite hvem av foreldrene som har klaget. Før det eventuelt gis innsyn  i informasjon 

som kan røpe melders identitet, bør tvilsmelderen få anledning til uttale seg.  

 

 

Til § 10 Behandling hos institusjonsansvarlig 

 

Institusjonsansvarlig skal utrede saken før den eventuelt fremmes for skikkethetsnemnda.  
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Ved saksbehandlingen tilknyttet skikkethetsvurdering, gjelder forvaltningslovens regler om 

habilitet, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utredningsplikt, dokumentinnsyn, begrunnelse osv.  

 

Et varsel til studenten om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet må 

utarbeides i samsvar med forvaltningsloven § 11 og skal derfor inneholde blant annet 

informasjon om regelverket, om de forhold som ligger til grunn for tvil om vedkommendes 

skikkethet og videre saksgang. 

 

Vurderingssamtale 

Formålet med vurderingssamtalen er å utrede saken og la studenten få presentere sin side av 

saken. På dette nivået har studenten ikke rett til å få dekket utgifter til advokat eller annen 

talsperson av institusjonen, men studenten kan ta med seg en talsperson til vurderingssamtalen 

dersom det er ønske om det, jf. fvl. § 12.  

 

Utvidet oppfølging og veiledning 

Hovedregelen er at studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning. Det er bare i 

saker hvor det er åpenbart at utvidet oppfølging ikke er egnet til å gjøre studenten skikket at 

dette kan unnlates. Institusjonsansvarlig, eller den som får delegert oppgaven, skal sørge for at 

plan for utvidet oppfølging og veiledning blir gjennomført. Alternativt kan institusjonen lage 

interne retningslinjer for dette arbeidet.  

 

Det er institusjonsansvarlige som har ansvaret for vurderingen av resultatet av den utvidede 

veiledningen og oppfølgningen. I enkelte tilfeller vil det være klart at tilbud om utvidet 

oppfølging og veiledning ikke ville kunne hjelpe studenten. I slike tilfeller kan 

institusjonsansvarlige avgjøre at det ikke skal gis slik utvidet oppfølging og veiledning. I 

vurderingene som foretas, vil alltid pasientrettigheter og hensynet til brukerne gå foran 

hensynet til studenten. 

 

Av bestemmelsens siste ledd fremkommer det at hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke 

medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig 

fremme saken for skikkethetsnemnda. Dersom en student velger å ikke ta imot ytterligere 

veiledning og/eller forsterket oppfølgning, har studenten ikke hatt den nødvendige endring og 

utvikling, og institusjonsansvarlig kan dermed fremme saken for skikkethetsnemnda. 

 

 

Til § 11 Behandling i skikkethetsnemnda 

 

Fra og med dette trinnet i saksbehandlingen har studenten rett til å få utgifter til advokat eller 

annen talsperson dekket av institusjonen, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 femte ledd. 

For dekning av advokatutgifter er det statens satser som skal legges til grunn.  

 

Dokumentasjon som skal følge saken til skikkethetsnemnda er tvilsmelding om studenten, 

referat fra vurderingssamtaler med studenten, opplysninger om hvordan institusjonen har fulgt 

opp og veiledet studenten og andre skriftlige opplysninger i saken. Nemnda kan be om 

ytterligere dokumentasjon dersom den mener det er nødvendig. Skikkethetsnemnda lager 

innstilling til styret eller institusjonens klagenemnd, og det er styret eller klagenemnda som 

treffer vedtak. 
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For studentens adgang til å gjøre seg kjent med sakens opplysninger gjelder de begrensninger 

som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19.  

 

 

Til § 12 Behandling i styret/institusjonens klagenemnd og utestengingsperiode 

 

Etter universitets- og høyskoleloven § 4-10 tredje ledd skal vedtak om at en student ikke er 

skikket og vedtak om utestenging treffes i to separate vedtak. Begrunnelsen for dette er at det 

unntaksvis kan forekomme at de forhold som gjør en student ikke skikket for yrket er av en 

slik karakter at studenten fortsatt kan fullføre studieenheter eller emner. Et aktuelt alternativ 

kan være å begrense utestengingen til å omfatte praksisperioden. Det normale vil imidlertid 

være at de forhold som fører til et vedtak om ikke-skikkethet vil være såpass alvorlige og 

vedvarende at studenten ikke kan fullføre utdanningen.  

 

Hvis en student som er vurdert som ikke skikket fullfører utdanningen, skal det ikke utstedes 

vitnemål, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 annet ledd. Studenten har krav på å få 

utstedt en karakterutskrift, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-11 annet ledd. En student 

som har blitt vurdert som ikke-skikket, men hvor det likevel ikke ble fattet vedtak om 

utestenging, har mulighet til å søke opptak på nytt. Tas studenten opp på nytt, vil 

vedkommende kunne bli omfattet av ny skikkethetsvurdering 

 

Studenten skal ikke utestenges for en lengre periode enn det som er nødvendig av hensyn til  

årsaken til at studenten er vurdert som ikke-skikket. Hvis manglende skikkethet for yrket er 

forårsaket av forhold som styret eller institusjonens klagenemnda antar er av forbigående art, 

kan det i vedtaket bestemmes en utestengingsperiode som er kortere enn 5 år. Styret/ 

institusjonens klagenemnda kan fatte utestengingsvedtak med vilkår som må være oppfylt for 

at studenten skal få gjenoppta utdanningen etter kortere tid enn 5 år. Slike vilkår kan for 

eksempel bestå i at studenten gjennomgår behandling. 

 

En student som ønsker å gjenoppta utdanningen etter utestengingsperioden må søke om 

opptak. Studenten har de samme rettigheter og plikter som andre studenter, og har følgelig 

krav på å få godskrevet tidligere avlagte eksamener etter reglene i universitets- og 

høyskoleloven § 3-5, dersom det er grunnlag for det. Hvis det oppstår tvil om studentens 

skikkethet, skal det foretas en ny særskilt skikkethetsvurdering, uavhengig av den tidligere 

skikkethetsvurderingen. 

 

For de utdanninger som omfattes av skikkethetsforskriften er det en forutsetning for å få 

vitnemål  at studenten har gjennomgått en løpende skikkethetsvurdering, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 4-10 annet ledd. Når det gjelder godskriving av tidligere avlagte eksamener, 

prøver m.v. må institusjonen vurdere hvilke deler av utdanningen studenten må ta på nytt for 

at institusjonen skal få tilstrekkelig grunnlag for en skikkethetsvurdering.  

 

Ved behandling av saken må styret eller institusjonens klagenemnd ta selvstendig stilling til 

hva som er nødvendig av opplysninger for å sikre at saken er så godt opplyst som mulig, jf. 

fvl. § 17. Vedtak om at en student ikke er skikket og om utestenging, treffes med minst to 

tredels flertall, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 fjerde ledd. I vedtaket om utestenging 
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må det opplyses at vedkommende ikke kan søke eller ta imot plass ved tilsvarende 

utdanninger i utestengingsperioden. Det må i vedtaket presiseres hvilken utdanning det 

gjelder Departementet legger til grunn at grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10 er å anses 

som tilsvarende utdanninger, slik at utestenging fra den ene utdanningen også innebærer en 

utestenging fra den andre utdanningen. Med tilsvarende utdanninger menes ellers den aktuelle 

utdanningen, også når den blir tilbudt under et annet navn. 

 

Vedtak om utestenging skal registreres i RUST, jf. uhl. § 4-12 og forskrift om register for 

utestengte studenter.  

 

Med hilsen 
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Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Moser, J. S., Schroder, H. S., Heeter, C., Moran, T. P. & Lee, Y. H.(2011)   
Mind Your Errors: Evidence for a Neural Mechanism Linking Growth Mind-Set to Adaptive  
Posterror Adjustments. Psychological Science, 22(12), 1484-1489, doi:  
10.1177/0956797611419520  
http://pss.sagepub.com/content/early/2011/10/31/0956797611419520.full#ref-7  
vedlegg 2 - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-

utdanning-2016/id2498657/ vedlegg sider 157 til 163 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU har flere prosjekt gående for å forsøke å forebygge frafall. En del av dette er å  1 

bygge opp akademisk prestasjon blant studentene. Noe som kan hjelpe med dette er å  2 

gi studenten de mentale verktøy de trenger for å lære bedre. 3 

 4 

Saksbehandlers vurdering 5 

Carol Dweck, professor for psykologi ved Stanford, har bygget opp teorien om  6 

growth mindset, hvor undervisning og tilbakemelding baserer seg på framtidig prestasjon, 7 

studentenes evne til å se en strykkarakter som en mulighet til å lære, og ikke bare et 8 

nederlag. 9 

Forskning på growth mindset1 viser at dette kan hjelpe med framtidig akademisk 10 

prestasjon. 11 

NTNU har høy strykprosent i enkelte emner, slik som Ex.Phil., og ved bachelorgradene  12 

ligger noen år frafallet nært 30%2. Et mulig tiltak som kan redusere dette er «ikke  13 

godkjent ennå», som lagt fram i Carol Dwecks TedTalk.3 14 

Et prøveprosjekt for å se om dette kan fungere ved emner med høy strykprosent burde  15 

lanseres, for å se om dette kan gi et mindre truende inntrykk av en ikke bestått karakter,  16 

samt redusere strykprosenten ved gjenopptak av eksamen i disse emnene. 17 

 18 

Saksbehandlers innstilling 19 

                                            
1 Vedlegg 1 
2 Tilstandsraport2016 vedlegg kapittel 10 
3 https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve  

http://pss.sagepub.com/content/early/2011/10/31/0956797611419520.full#ref-7
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-2016/id2498657/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-2016/id2498657/
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve
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Whether you think you can or think you can’t—you are 
right. (popularly attributed to Henry Ford)

Decades of research by Dweck and her colleagues indicate 
that academic and occupational success depend not only on 
cognitive ability, but also on beliefs about learning and intel-
ligence (e.g., Dweck, 2006). Dweck’s model of implicit theo-
ries of intelligence (TOIs) distinguishes people who believe 
intelligence is unchangeable (i.e., those who have a fixed 
mind-set) from people who believe intelligence is malleable 
and can be developed through learning (i.e., those who have a 
growth mind-set). It is critical to note that these mind-sets are 
associated with different reactions to failure. Fixed-minded 
individuals view failure as evidence of their own immutable 
lack of ability and disengage from tasks when they err; growth-
minded individuals view failure as potentially instructive 
feedback and are more likely to learn from their mistakes 
(Dweck, 1999; Utman, 1997).

Despite years of work examining the self-report and behav-
ioral correlates of these different mind-sets, little is known 
about the neural mechanisms that underlie them—only one 
study has examined the neural underpinnings of mind-set. In 

that study, Mangels, Butterfield, Lamb, Good, and Dweck 
(2006) measured event-related potentials (ERPs)—electrical 
brain signals elicited by external or internal events—in college 
students endorsing a fixed or growth mind-set while they per-
formed a difficult general knowledge test. They found that 
compared with fixed-minded individuals, growth-minded 
individuals allocated more attentional resources to corrective 
information following error feedback and were more likely to 
correct their mistakes on a surprise retest.

Although Mangels et al. (2006) found differences between 
individuals with fixed versus growth mind-sets in neural and 
behavioral responses to corrective information, they demon-
strated these effects on a task in which performance accuracy 
was ambiguous. Participants became aware of their mistakes 
only when they were signaled by external feedback. This task 
was also quite difficult (success rates were kept at ~40%), 
which may have exaggerated differences between the groups 
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Abstract

How well people bounce back from mistakes depends on their beliefs about learning and intelligence. For individuals with a 
growth mind-set, who believe intelligence develops through effort, mistakes are seen as opportunities to learn and improve. For 
individuals with a fixed mind-set, who believe intelligence is a stable characteristic, mistakes indicate lack of ability. We examined 
performance-monitoring event-related potentials (ERPs) to probe the neural mechanisms underlying these different reactions to 
mistakes. Findings revealed that a growth mind-set was associated with enhancement of the error positivity component (Pe), which 
reflects awareness of and allocation of attention to mistakes. More growth-minded individuals also showed superior accuracy 
after mistakes compared with individuals endorsing a more fixed mind-set. It is critical to note that Pe amplitude mediated the 
relationship between mind-set and posterror accuracy.  These results suggest that neural mechanisms indexing on-line awareness 
of and attention to mistakes are intimately involved in growth-minded individuals’ ability to rebound from mistakes.
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because of the preponderance of failure. Moreover, the diffi-
culty level of their task is not representative of the sorts of 
tasks typically encountered in daily life. Thus, their findings 
do not speak to how mind-set affects on-line and immediate 
reactions to internally generated errors in simpler, more eco-
logically valid tasks.

In the study reported here, we aimed to extend the findings 
of Mangels et al. (2006) by examining response-locked ERPs 
that tap into internal performance-monitoring processes elic-
ited by response execution in a speeded reaction time (RT) task. 
Specifically, we examined the error-related negativity (ERN) 
and the error positivity (Pe), two widely studied ERPs elicited 
during error processing that relate to adaptive behavioral adjust-
ments following mistakes. We therefore directly assessed the 
relationship between mind-set and the monitoring of one’s own 
performance and immediate self-initiated reactions to mistakes.

The ERN is a fronto-centrally maximal negative ERP elicited 
approximately 50 ms after an erroneous response (Gehring,  
Goss, Coles, Meyer, & Donchin, 1993). Evidence from source-
localization studies indicates that the anterior cingulate cortex 
(ACC), a brain region involved in monitoring behavior and 
signaling the need for increased cognitive control, is the most 
likely generator of the ERN (Carter et al., 1998; Dehaene, 
Posner, & Tucker, 1994). The Pe is a centro-parietally maximal 
positive ERP occurring between 100 and 600 ms after an erro-
neous response (Ridderinkhof, Ramautar, & Wijnen, 2009). 
Research suggests that the Pe also originates in the ACC (van 
Veen & Carter, 2002). Current conceptualizations suggest that 
the ERN and the Pe are dissociable neural signals involved in 
error processing, with the former reflecting conflict between 
the correct and the erroneous response and the latter reflecting 
awareness of and attention allocation to errors (Hughes & 
Yeung, 2011; Nieuwenhuis, Ridderinkhof, Blom, Band, & Kok, 
2001; Steinhauser & Yeung, 2010). Consistent with the role of 
these ERPs in on-line error monitoring, larger ERN and Pe 
amplitudes are associated with adaptive behavioral adjustments, 
such as slower and more accurate responses following mistakes 
(Compton et al., 2008; Frank, D’Lauro, & Curran, 2007; Hajcak, 
McDonald, & Simons, 2003; Themanson, Pontifex, Hillman, & 
McAuley, 2011).

In the study reported here, we explored relationships between 
mind-set, the ERN and Pe, and behavioral adjustments follow-
ing mistakes—posterror slowing and accuracy—in a simple 
two-choice RT task. Given the links between the growth mind-
set and adaptive reactions to mistakes, we predicted that a 
growth mind-set would be associated with larger ERN and Pe 
amplitudes and greater posterror adjustments than a fixed mind-
set would. We further examined whether these on-line measures 
of performance monitoring mediated the relationship between 
mind-set and posterror behavioral adjustments.

Method
Twenty-five native-English-speaking undergraduates (20 fe-
male, 5 male; mean age = 20.25 years) participated for course 

credit. A letter version of the Eriksen flanker task (Eriksen & 
Eriksen, 1974) was administered. Participants were instructed 
to click a mouse button to correctly identify the center letter 
(target) of a five-letter string in which the target was either con-
gruent (e.g., “MMMMM”) or incongruent (e.g., “NNMNN”) 
with the flanker letters. Flanking letters were presented 35 ms 
prior to target-letter onset, and all five letters remained on the 
screen for a subsequent 100 ms (total trial time was 135 ms). A 
fixation cross was presented during the intertrial interval, 
which varied between 1,200 and 1,700 ms.

The experimental session consisted of 480 trials grouped 
into six blocks of 80 trials each, during which accuracy and 
speed were equally emphasized. To elicit a sufficient number 
of errors for ERP analysis, we differed the letters making up 
the strings by block (e.g., “M” and “N” in Block 1 and “E” and 
“F” in Block 2), and mouse button-letter assignments were 
reversed at the midpoint of each block (e.g., left mouse-button 
click for “M” through 40 trials of Block 1, then right mouse-
button click for “M” for the last 40 trials of Block 1).

Following the flanker task, participants completed a TOI 
scale that asked respondents to rate the extent to which they 
agreed with four fixed-mind-set statements on a 6-point  
Likert-type scale (1 = strongly disagree, 6 = strongly agree). 
These statements (e.g., “You have a certain amount of intelli-
gence and you really cannot do much to change it”) were 
drawn from previous studies measuring TOI (e.g., Hong, Chiu, 
Dweck, Lin, & Wan, 1999). TOI items were reverse-scored so 
that higher scores indicated more endorsement of a growth 
mind-set, and lower scores indicated more of a fixed 
mind-set.

Continuous electroencephalographic activity was recorded 
using the ActiveTwo system (BioSemi, Amsterdam, The Neth-
erlands). Recordings were taken from 64 Ag-AgCl electrodes 
embedded in a stretch Lycra cap. In addition, two electrodes 
were placed on the left and right mastoids. Electrooculogram 
activity generated by eye movements and blinks was recorded 
at FP1 and three additional electrodes placed inferior to the 
left pupil and on the left and right outer canthi. During data 
acquisition, the Common Mode Sense active electrode and 
Driven Right Leg passive electrode formed the ground. All 
signals were digitized at 512 Hz using BioSemi’s ActiView 
software.

Off-line analyses were performed using BrainVision Ana-
lyzer (Brain Products, Gilching, Germany). Scalp-electrode 
recordings were re-referenced to the mean of the mastoids and 
band-pass filtered with cutoffs of 0.1 and 30 Hz (12 dB/octave 
roll-off). Ocular artifacts were corrected using the method 
developed by Gratton, Coles, and Donchin (1983). Response-
locked data were segmented into individual epochs beginning 
200 ms before response execution and continuing for 800 ms 
following the response. Physiological artifacts were detected 
using a computer-based algorithm, and trials in which the fol-
lowing criteria were met were rejected: a voltage step exceed-
ing 50 µV between contiguous sampling points, a voltage 
difference of more than 200 µV within a trial, and a maximum 
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voltage difference less than 0.5 µV within a trial. Trials were 
also removed from subsequent analyses if the RT was less than 
200 ms or more than 800 ms.

To quantify response-locked ERPs, we subtracted a base-
line equal to the average activity in the 150- to 50-ms prere-
sponse window from each data point subsequent to the 
response. The ERN and the corresponding ERP amplitude on 
correct trials were defined as the average voltage occurring in 
the 0- to 100-ms postresponse time window across five fronto-
central recording sites (Fz, FC1, FCz, FC2, Cz) where the 
ERN was maximal (see Fig. S1 in the Supplemental Material 
available online). On the basis of previous research suggesting 
the presence of an early and a late Pe (Ullsperger & von Cramon, 
2006; van Veen & Carter, 2002), we defined the Pe and the 
corresponding ERP amplitude on correct trials as the average 
voltage occurring in two successive postresponse time win-
dows (150–350 ms and 350–550 ms) across five centro- 
parietal recording sites (Cz, CP1, CPz, CP2, Pz) where the Pe 
was maximal (see Fig. S1).

Results
Overview of data analyses

Repeated measures analyses of variance (ANOVAs) were  
first conducted on behavioral and ERP measures without 
regard to individual differences in TOIs in order to establish 
baseline experimental effects. ANOVAs conducted on behav-
ioral measures and the ERN included one 2-level factor: accu-
racy (error vs. correct response). The Pe was analyzed using a 
2 (accuracy: error vs. correct response) × 2 (time window: 
150–350 ms vs. 350–550 ms) ANOVA. Subsequently, TOI 
scores were entered into ANOVAs as covariates to assess the 
main and interactive effects of mind-set on behavioral and 
ERP measures. When significant effects of TOI score were 
detected, we conducted follow-up correlational analyses to aid 
in the interpretation of results.

Behavioral data
On average, participants were correct on 91.23% (SD = 6%)  
of trials. Overall accuracy was not correlated with TOI (r =  
.06, p > .79). Participants were also faster on error trials (M = 
386.13 ms, SD = 49.14 ms) compared with correct trials (M = 
449.30 ms, SD = 43.99 ms), F(1, 24) = 151.50, p < .001,  
ηp

2 = .86. When TOI was entered into the ANOVA as a covariate, 
there were no significant effects (Fs < 1.78, ps > .19, ηp

2s < .08).
In terms of posterror adjustments, correct responses were 

slower on trials immediately following errors (M = 496.34 ms, 
SD = 61.47 ms) relative to trials immediately following cor-
rect responses (M = 445.34 ms, SD = 45.78 ms), F(1, 24) = 
32.89, p < .001, ηp

2 = .58. When TOI was entered into the 
ANOVA as a covariate, there were no significant effects (Fs < 
1.15, ps > .29, ηp

2s < .05). Although, overall, participants were 
slower on trials immediately following errors, they were 

equally accurate on trials immediately following errors (M = 
90.70%, SD = 8.31%) and correct responses (M = 91.38%,  
SD = 6.20%), F(1, 24) < 1, ηp

2 < .01. When entered into the 
ANOVA as a covariate, however, TOI scores interacted with 
postresponse accuracy, F(1, 23) = 5.22, p < .05, ηp

2 = .19. Cor-
relational analysis showed that as TOI scores increased, indi-
cating a growth mind-set, so did accuracy on trials immediately 
following errors relative to accuracy on trials immediately fol-
lowing correct responses (i.e., posterror accuracy – post- 
correct-response accuracy; r = .43, p < .05).

ERPs
As expected, the ANOVA confirmed greater ERP negativity 
on error trials (M = –3.43 µV, SD = 4.76 µV) relative to cor-
rect trials (M = –0.23 µV, SD = 4.20 µV), F(1, 24) = 24.05, 
p < .001, ηp

2 = .50, in the 0- to 100-ms postresponse time 
window. This result is consistent with the presence of an ERN. 
There were no significant effects involving TOI (Fs < 1.24, 
ps > .27, ηp

2s < .06).
The ANOVA conducted on Pe amplitude confirmed that 

errors elicited larger positivity (M = 4.40 µV, SD = 5.56 µV) 
than did correct responses (M = –5.43 µV, SD = 3.62 µV), F(1, 
24) = 91.24, p < .001, ηp

2 = .79; these results are consistent 
with the presence of a Pe. There was also a significant effect of 
time window, F(1, 24) = 84.89, p < .001, ηp

2 = .78. These two 
main effects were qualified by a significant interaction 
between accuracy and time window, F(1, 24) = 7.52, p < .05, 
ηp

2 = .24, suggesting that the difference between error and cor-
rect postresponse positivity was larger in the early time win-
dow (M difference = 10.76 µV) than in the late time window 
(M difference = 8.88 µV). When entered as a covariate, TOI 
showed a significant interaction with accuracy, F(1, 23) = 
8.64, p < .01, ηp

2 = .27. Correlational analysis demonstrated 
that as TOI scores increased so did positivity on error trials 
relative to correct trials averaged across both time windows 
(i.e., error activity – correct-response activity; r = .52,1 p < .01; 
Fig. 1; see also Table S1 in the Supplemental Material).

Mediation analysis
In addition to significant associations between TOI scores and 
Pe (averaged across early and late time windows) and between 
TOI scores and posterror accuracy, Pe was also positively cor-
related with posterror accuracy (see Fig. 2). That is, larger Pe 
amplitude on error trials (relative to correct trials) was associ-
ated with greater accuracy after errors (versus correct 
responses). Therefore, the preconditions for establishing 
mediation (Shrout & Bolger, 2002) were met. To test for medi-
ation, we implemented Preacher and Hayes’s (2008) boot-
strapping procedure. As Figure 2 illustrates, controlling for Pe 
amplitude significantly attenuated the relationship between 
TOI scores and posterror accuracy. The 95% confidence inter-
vals derived from the bootstrapping test did not include zero 
(.01–.04), and thus indicated significant mediation.
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Discussion

The findings reported here are consistent with previous results 
demonstrating that growth mind-sets are associated with adap-
tive responses to mistakes (Dweck, 1999, 2006). We extended 
these previous findings by identifying an on-line neural mech-
anism underlying this association. Specifically, a growth 
mind-set was associated with enhanced Pe amplitude—a brain 
signal reflecting conscious attention allocation to mistakes—
and improved subsequent performance. That the Pe mediated 

the relationship between mind-set and posterror performance 
further underscores its significance in linking mind-set to 
rebounding from mistakes.

Enhanced Pe and posterror performance in growth-minded 
individuals is consistent with previous results showing that a 
growth mind-set was associated with enhanced attention to 
corrective feedback following errors and subsequent error cor-
rection (Mangels et al., 2006). Our findings substantively 
extend this prior work by showing that a growth mind-set is 
associated with heightened awareness of and attention to 
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Fig. 1. Relationship between the error positivity component (Pe) of the event-related potential (ERP) and theory of intelligence (TOI). The top row 
shows grand-average response-locked ERP waveforms pooled from the CPz electrode and four adjacent recording sites, separately for individuals with a 
fixed mind-set (left) and individuals with a growth mind-set (right). Waveforms for trials on which responses were correct and trials on which responses 
were incorrect, as well as the difference between these waveforms, are shown. Time point 0 is response execution (highlighted by the vertical line). The 
fixed mind-set group (TOI scores from 1 to 3) and the growth mind-set group (TOI scores from 4 to 6) were formed on the basis of a median split for 
illustrative purposes only. The voltage maps in the bottom panel show the Pe difference amplitude from 150 to 550 ms (average ERP amplitude on error 
trials – average ERP amplitude on correct trials) in each of these groups. The scatter plot (with best-fitting regression line) in the bottom right panel 
illustrates the relation between Pe difference amplitude (pooled from electrode CPz and four adjacent recording sites) and TOI score.
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errors as early as 200 ms following error commission. Whereas 
Mangels and her colleagues measured neural responses to a 
very difficult task in which accuracy was ambiguous prior to 
the presentation of external feedback, we found effects of 
mind-set on the monitoring of one’s own internally generated 
errors and immediate self-generated adjustments following 
mistakes in a simple two-choice RT task. We have therefore 
shown that growth-minded individuals are characterized by 
superior functionality of a very basic self-monitoring and con-
trol system. The finding that mind-set was associated with Pe 
and not ERN suggests that a growth mind-set is specifically 
associated with enhanced ACC-mediated error processing 
(Steinhauser & Yeung, 2010). Together with past findings, the 
current results suggest that one reason why a growth mind-set 
leads to an increased likelihood of learning from mistakes is 
enhanced on-line error awareness. Future studies could manip-
ulate mind-set directly (e.g., Hong et al., 1999) to isolate the 
causal role of growth mind-sets in boosting error awareness 
and posterror performance.

Overall, the current findings shed new light on the  
neural underpinnings of growth mind-sets and their links to 
adaptive responses to mistakes and have important implica-
tions for academic and occupational performance. One impli-
cation is that Pe amplitude and posterror adjustments measured 
in a simple RT task could serve as indicators of the effective-
ness of programs that train individuals to be more growth 
minded. Such programs have been found to improve academic 
performance (Aronson, Fried, & Good, 2002; Blackwell,  
Trzesniewski, & Dweck, 2007). Implementing the procedure 
described here could be an efficient way to provide objective 
evidence of the success of programs that have the potential to 
produce more highly motivated students and workers.
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Note
1. Controlling for trait anxiety (Spielberger, 1983) and achievement 
motivation (Elliot & McGregor, 2001) did not affect this relationship 
(partial r = .57, p < .01).
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Tabell V10.3 Gjennomføring på normert tid og frafall på 3-årige bachelorutdanninger 

organisert som fulltidsstudium, sektornivå, opptakskull 2011 

 Høst 2011 Vår 2014 Vår 2015 

Opptakskull 
% fullført 

grad 
% fortsatt 
student 

% 
frafall 

% fullført 
grad 

% fortsatt 
student 

% 
frafall 

Sektoren 45 491 40,2 36,8 23,0 52,6 20,6 26,8 
 

Opptakskull: Studenter som har søkt 3-årige studieløp (nivåkode B3 og 180 studiepoeng) organisert som fulltidsstudium høsten 2011, og som er 
rapportert som møtt til studiestart i tabellen "Søknadsdata - kompetanse og poeng". Opptakstallet er antall møtte. 

 

Fullført grad: Antall i opptakskullet som har oppnådd en vitnemålsgivende kvalifikasjon etter 2011 høst og før hhv. 2014 og 2015 høst. 

Kvalifikasjoner som er rapportert for høstsemesteret teller med dersom dato for oppnådd grad er før 1. september. Kvalifikasjonen kan være tatt 
på en annen institusjon/institusjonstype enn studenten var opptatt på, men må være på samme nivå (nivåkode B3 og 180 studiepoeng). 

 

Fortsatt student: Antall i opptakskullet som er registrert på en UH-institusjon 2014 og 2015 vår. For å telle i denne kategorien må studenten ikke 

ha fullført en grad iht. punktet over. Studenter som studerer på andre nivåer enn 'B3' telles med, med unntak av "videregående skoles nivå". 

 

Frafall: Beregnet ved å trekke summen av studenter som oppfyller kriteriene for "fullført grad" og "fortsatt student" fra opptakskullet. Størrelsen 

vil da telle studenter som ikke er registrert/i permisjon våren 2014 og 2015, og som ikke har fullført en grad. Studenter rapportert som "i 

permisjon" telles ikke som frafalt. Studenter på "videregående skoles nivå" telles som frafalt, fordi slike programmer ikke regnes som "høyere 

utdanning". 

 

Merk at DBH hvert semester får en oversikt over midlertidige og ugyldige fødselsnumre som skal endres til gyldige. Når denne typen oppdatering 
utføres kan tallene påvirkes. 

 
Kilde: NSD 

 

 

 

 
 

Tabell V10.4 Gjennomføring på normert tid og frafall på 3-årige bachelorutdanninger 

organisert som fulltidsstudium, sektornivå, opptakskull 2012 

 Høst 2012   Vår 2015   
Opptakskull % fullført grad % fortsatt student % frafall 

Sektoren 45 738 41,8 36,6 21,5 
 

Opptakskull: Studenter som har søkt 3-årige studieløp (nivåkode B3 og 180 studiepoeng) organisert som fulltidsstudium høsten 2012, og som er 
rapportert som møtt til studiestart i tabellen "Søknadsdata - kompetanse og poeng". Opptakstallet er antall møtte. 

 
Fullført grad: Antall i opptakskullet som har oppnådd en vitnemålsgivende kvalifikasjon etter 2012 høst og før 2015 høst. Kvalifikasjoner som er 

rapportert for høstsemesteret teller med dersom dato for oppnådd grad er før 1. september. Kvalifikasjonen kan være tatt på en annen 
institusjon/institusjonstype enn studenten var opptatt på, men må være på samme nivå (nivåkode B3 og 180 studiepoeng). 

 

Fortsatt student: Antall i opptakskullet som er registrert på en UH-institusjon 2015 vår. For å telle i denne kategorien må studenten ikke ha 

fullført en grad iht. punktet over. Studenter som studerer på andre nivåer enn 'B3' telles med, med unntak av "videregående skoles nivå". 

 

Frafall: Beregnet ved å trekke summen av studenter som oppfyller kriteriene for "fullført grad" og "fortsatt student" fra opptakskullet. Størrelsen 
vil da telle studenter som ikke er registrert/i permisjon våren 2015, og som ikke har fullført en grad. Studenter rapportert som "i permisjon" telles 

ikke som frafalt. Studenter på "videregående skoles nivå" telles som frafalt, fordi slike programmer ikke regnes som "høyere utdanning". 

 

Merk at DBH hvert semester får en oversikt over midlertidige og ugyldige fødselsnumre som skal endres til gyldige. Når denne typen oppdaterin g 

utføres kan tallene påvirkes. 

 
Kilde: NSD 
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Tabell V10.5 Gjennomføring på normert tid og frafall for opptakskullet høsten 2010 på 3- 

årige bachelorutdanninger organisert som fulltidsstudium, per institusjon. Per vår 2013, 

2014 og 2015 

 

 

 

 

 
 

NTNU 4 950 39,1 31,1 29,8 53,4 13,1 33,5 58,3 7,3 34,4 

UiA 1 954 44,6 28,5 26,9 56,1 13,6 30,3 59,8 8,4 31,8 

UiB 2 384 36,0 30,0 33,9 47,3 14,2 38,5 50,9 9,7 39,4 

UiO 3 980 28,4 32,2 39,4 39,4 16,8 43,7 43,8 11,4 44,8 

UiS 1 668 42,3 31,4 26,3 55,5 15,3 29,2 59,3 8,6 32,1 

UiT 2 055 36,4 31,1 32,5 47,5 14,4 38,1 51,9 8,9 39,3 

Sum U 18 694 37,1 31,0 31,9 49,5 14,5 36,0 53,8 8,9 37,3 

HiM 401 45,9 28,2 25,9 55,4 13,7 30,9 59,6 7,0 33,4 

NHH  481 43,2 47,0 9,8 82,3 6,4 11,2 86,7 2,1 11,2 

NIH 242 63,2 12,8 24,0 66,9 5,8 27,3 69,4 3,3 27,3 

Sum SVH 1 124 48,5 32,9 18,6 69,4 8,9 21,7 73,3 4,1 22,6 

HiB 1 626 57,9 20,6 21,5 68,9 7,7 23,4 71,1 4,1 24,8 

HiHe  939 57,4 22,3 20,3 66,5 8,1 25,5 69,0 3,8 27,2 

HiL 1 120 55,4 20,9 23,7 66,3 5,7 27,9 68,8 2,7 28,5 

HiOA 3 497 52,7 20,2 27,1 62,8 8,0 29,2 65,6 4,4 29,9 

HiSF 533 61,4 14,8 23,8 69,0 3,4 27,6 70,9 1,9 27,2 

HSN 2 241 46,9 24,8 28,4 57,0 9,3 33,7 59,8 4,7 35,5 

HiVo 435 62,8 14,3 23,0 69,0 4,6 26,4 71,7 2,3 26,0 

HiØ  896 50,2 26,7 23,1 60,4 11,4 28,2 65,0 5,2 29,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DMMH 303 61,1 16,5 22,4 67,0 4,3 28,7 69,0 3,6 27,4 

FIH 10 40 30 30 40 10 50 40 10 50 

HD 57 70,2 10,5 19,3 78,9 1,8 19,3 80,7 0 19,3 

HLT 11 0 18,2 81,8 9,1 9,1 81,8 18,2 0 81,8 

HK-M 382 46,3 30,1 23,6 50,3 1,3 48,4 53,1 1,3 45,6 

LDH 197 70,1 13,2 16,8 80,2 3,6 16,2 82,7 1,0 16,2 

NLA 284 46,1 17,3 36,6 58,5 7,0 34,5 60,6 3,5 35,9 

NDH 28 71,4 3,6 25 75 0 25 75 0 25 

RS 34 14,7 20,6 64,7 23,5 11,8 64,7 26,5 5,9 67,6 

W-ACT 236 41,9 22,9 35,2 44,9 5,9 49,2 46,6 1,7 51,7 

Sum PH 

Sum 

1 574 

38 174 

51,3 

41,8 

20,7 

28,6 

28,0 

29,6 

58,0 

52,7 

4,9 

11,2 

37,1 

36,1 

60,2 

56,4 

2,5 

6,4 

37,3 

37,3 
 

Opptakskull: Studenter som har søkt 3-årige studieløp (nivåkode B3 og 180 studiepoeng) organisert som fulltidsstudium høsten 2010, og som er 

rapportert som møtt til studiestart i tabellen "Søknadsdata - kompetanse og poeng". Opptakstallet er antall møtte. 

 
 

Institusjon 

Høst 2010 Vår 2013 Vår 2014 Vår 2015 

 
Opptakskull 

% 
fullført 
grad 

% 
fortsatt 

student 

% 
frafall 

% 
fullført 
grad 

% 
fortsatt 

student 

% 
frafall 

% 
fullført 
grad 

% 
fortsatt 

student 

% 
frafall 

NU 1 285 42,0 27,6 30,4 53,8 11,3 34,9 57,7 5,6 36,7 

NMBU 418 35,2 43,1 21,8 54,3 20,8 24,9 59,3 13,2 27,5 

 

HSH 548 46,0 28,3 25,7 58,6 11,7 29,7 62,4 6,0 31,6 

SH  4 50 25 25 50 0 50 50 0 50 

Sum SH 11 839 53,2 21,8 25,0 63,3 8,1 28,6 66,1 4,2 29,7 

KHiO  121 69,4 13,2 17,4 78,5 5,0 16,5 81,0 0,8 18,2 

Sum KHS  121 69,4 13,2 17,4 78,5 5,0 16,5 81,0 0,8 18,2 

MF  123 39,0 20,3 40,7 43,9 9,8 46,3 46,3 4,9 48,8 

BI 4 227 21,5 41,3 37,2 27,7 9,2 63,1 31,8 4,1 64,1 

VID  472 68,0 13,8 18,2 75,2 3,2 21,6 78,0 1,7 20,3 

Sum PVH 4 822 26,5 38,1 35,4 32,8 8,6 58,6 36,7 3,9 59,4 

ATH  15 40 20 40 46,7 6,7 46,7 46,7 6,7 46,7 

BDM 17 11,8 58,8 29,4 11,8 58,8 29,4 11,8 17,6 70,6 
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Fullført grad: Antall i opptakskullet som har oppnådd en vitnemålsgivende kvalifikasjon etter 2010 høst og før hhv. 2013, 2014 og 2015 høst. 

Kvalifikasjoner som er rapportert for høstsemesteret teller med dersom dato for oppnådd grad er før 1. september. Kvalifikasjonen må være tatt på 
samme institusjon som studenten var opptatt på, og også være på samme nivå (nivåkode B3 og 180 studiepoeng). 

 

Fortsatt student: Antall i opptakskullet som er registrert på samme institusjon 2013, 2014 og 2015 vår. For å telle i denne kategorien må 
studenten ikke ha fullført en grad iht. punktet over. Studenter som studerer på andre nivåer enn 'B3' telles med, med unntak av "videregående 
skoles nivå". 

 
Frafall: Beregnet ved å trekke summen av studenter som oppfyller kriteriene for "fullført grad" og "fortsatt student" fra opptakskullet. Størrelsen 

vil da telle studenter som ikke er registrert/i permisjon på samme institusjon våren 2013, 2014 og 2015, og som ikke har fullført en grad på 

samme institusjon. Personer som bytter institusjon vil telles som frafalte. Personer som bytter studieprogram, men samtidig fullfører/studerer på 

samme institusjon vil ikke telles som frafalte. 

 

Merk at DBH hvert semester får en oversikt over midlertidige og ugyldige fødselsnumre som skal endres til gyldige. Når denne typen oppdatering 

utføres kan tallene påvirkes. 

 
Kilde: NSD 
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Tabell V10.6 Gjennomføring på normert tid og frafall for opptakskullet høsten 2011 på 3-årige bachelorutdanninger organisert som 

fulltidsstudium, per institusjon. Per vår 2014 og 2015 

 

 

 

 

 
NTNU 5 111 2 263 44,3 1 336 26,1 1 512 29,6 2 801 54,8 608 11,9 1 702 33,3 

UiA 1 924 910 47,3 551 28,6 463 24,1 1 112 57,8 280 14,6 532 27,7 

UiB 2 460  825 33,5  759 30,9  876 35,6 1 094 44,5  384 15,6  982 39,9 

UiO 4 067 1 254 30,8 1 287 31,6 1 526 37,5 1 681 41,3 719 17,7 1 667 41,0 

UiS 1 651  692 41,9  491 29,7  468 28,3  882 53,4  233 14,1  536 32,5 

UiT 2 273 903 39,7 634 27,9 736 32,4 1 165 51,3 297 13,1 811 35,7 

Sum U 19 398 7 635 39,4 5 642 29,1 6 121 31,6 9 763 50,3 2 769 14,3 6 866 35,4 

HiM 405 188 46,4 101 24,9 116 28,6 223 55,1 42 10,4 140 34,6 

NHH  436  225 51,6  151 34,6  60 13,8  344 78,9  29 6,7  63 14,5 

NIH 212 118 55,7 29 13,7 65 30,7 126 59,4 10 4,7 76 35,8 

Sum SVH 1 053  531 50,4  281 26,7  241 22,9  693 65,8  81 7,7  279 26,5 

HiB 1 694 953 56,3 323 19,1 418 24,7 1 101 65,0 138 8,1 455 26,9 

HiHe  859  481 56,0  212 24,7  166 19,3  553 64,4  88 10,2  218 25,4 

HiL 1 180 693 58,7 207 17,5 280 23,7 787 66,7 80 6,8 313 26,5 

HiOA 3 654 1 984 54,3  672 18,4  998 27,3 2 288 62,6  308 8,4 1 058 29,0 

HiSF 576 349 60,6 94 16,3 133 23,1 398 69,1 29 5,0 149 25,9 

HSN 2 518 1 199 47,6  649 25,8  670 26,6 1 467 58,3  266 10,6  785 31,2 

HiVo 451 270 59,9 83 18,4 98 21,7 308 68,3 32 7,1 111 24,6 

HiØ  957  516 53,9  233 24,3  208 21,7  617 64,5  90 9,4  250 26,1 

 

 

 

 

 
 

Sum KHS 197 144 73,1 26 13,2 27 13,7 157 79,7 5 2,5 35 17,8 

MF 96 37 38,5 22 22,9 37 38,5 43 44,8 12 12,5 41 42,7 

BI 9 950 1 012 10,2 2 576 25,9 6 362 63,9 1 522 15,3 1 003 10,1 7 425 74,6 

VID 481 318 66,1 59 12,3 104 21,6 358 74,4 13 2,7 110 22,9 

Sum PVH 10 527 1 367 13,0 2 657 25,2 6 503 61,8 1 923 18,3 1 028 9,8 7 576 72,0 

 
Institusjon 

Høst 2011 Vår 2014 Vår 2015 

Opptakskull 
Fullført 

grad 

% fullført 

grad 

Fortsatt 

student 

% fortsatt 

student 
Frafall 

% 

frafall 

Fullført 

grad 

% fullført 

grad 

Fortsatt 

student 

% fortsatt 

student 
Frafall 

% 

frafall 

NU 1 422 619 43,5 380 26,7 423 29,7 766 53,9 158 11,1 498 35,0 

NMBU 490 169 34,5 204 41,6 117 23,9 262 53,5 90 18,4 138 28,2 

 

HSH 562 262 46,6 157 27,9 143 25,4 333 59,3 73 13,0 156 27,8 

SH  17  5 29,4  3 17,6  9 52,9  5 29,4  3 17,6  9 52,9 

Sum SH 12 468 6 712 53,8 2 633 21,1 3 123 25,0 7 857 63,0 1 107 8,9 3 504 28,1 

KHiB  80  64 80  9 11,3  7 8,8  69 86,3  2 2,5  9 11,3 

KHiO 117 80 68,4 17 14,5 20 17,1 88 75,2 3 2,6 26 22,2 
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Institusjon 

ATH 

BDM 16 1 6,3 10 62,5 5 31,3 1 6,3 7 43,8 8 50 

DMMH 286 168 58,7 34 11,9 84 29,4 192 67,1 12 4,2 82 28,7 

FIH 14 8 57,1 1 7,1 5 35,7 10 71,4 0 0 4 28,6 

HLB 5 1 20 0 0 4 80 1 20 0 0 4 80 

HD 45 31 68,9 9 20 5 11,1 38 84,4 0 0 7 15,6 

HLT 64 5 7,8 14 21,9 45 70,3 12 18,8 5 7,8 47 73,4 

HK-M 653 344 52,7 155 23,7 154 23,6 372 57,0 16 2,5 265 40,6 

LDH 198 125 63,1 25 12,6 48 24,2 143 72,2 10 5,1 45 22,7 

NLA 243 92 37,9 46 18,9 105 43,2 125 51,4 17 7,0 101 41,6 

NDH 37 26 70,3 3 8,1 8 21,6 29 78,4 0 0 8 21,6 

RS 32 7 21,9 8 25 17 53,1 9 28,1 5 15,6 18 56,3 

W-ACT 240 106 44,2 55 22,9 79 32,9 122 50,8 10 4,2 108 45 

Sum PH 

Sum 

1 848 

45 491 

918 

17 307 

49,7 

38,0 

363 

11 602 

19,6 

25,5 

567 

16 582 

30,7 

36,5 

1 059 

21 452 

57,3 

47,2 

82 

5 072 

4,4 

11,1 

707 

18 967 

38,3 

41,7 
 

Opptakskull: Studenter som har søkt 3-årige studieløp (nivåkode B3 og 180 studiepoeng) organisert som fulltidsstudium høsten 2011, og som er rapportert som møtt til studiestart i tabellen "Søknadsdata - 

kompetanse og poeng". Opptakstallet er antall møtte. 

 
Fullført grad: Antall i opptakskullet som har oppnådd en vitnemålsgivende kvalifikasjon etter 2011 høst og før hhv. 2014 og 2015 høst. Kvalifikasjoner som er rapportert for høstsemesteret teller med dersom dato for 

oppnådd grad er før 1. september. Kvalifikasjonen må være tatt på samme institusjon som studenten var opptatt på, og også være på samme nivå (nivåkode B3 og 180 studiepoeng). 

 
Fortsatt student: Antall i opptakskullet som er registrert på samme institusjon 2014 og 2015 vår. For å telle i denne kategorien må studenten ikke ha fullført en grad iht. punktet over. Studenter som studerer på 
andre nivåer enn 'B3' telles med, med unntak av "videregående skoles nivå". 

 

Frafall: Beregnet ved å trekke summen av studenter som oppfyller kriteriene for "fullført grad" og "fortsatt student" fra opptakskullet. Størrelsen vil da telle studenter som ikke er registrert/i permisjon på samme 

institusjon våren 2014 og 2015, og som ikke har fullført en grad på samme institusjon. Personer som bytter institusjon vil telles som frafalte. Personer som bytter studieprogram, men samtidig fullfører/studerer på 

samme institusjon vil ikke telles som frafalte. 

 

Merk at DBH hvert semester får en oversikt over midlertidige og ugyldige fødselsnumre som skal endres til gyldige. Når denne typen oppdatering utføres kan tallene påvirkes. 

 
Kilde: NSD 

Høst 2011 Vår 2014 Vår 2015 

Opptakskull 
 

15 

Fullført 
grad 

4 

% fullført 
grad 

26,7 

Fortsatt 
student 

3 

% fortsatt 
student 

20 

Frafall 
 

8 

% 
frafall 

53,3 

Fullført 
grad 

5 

% fullført 
grad 

33,3 

Fortsatt 
student 

0 

% fortsatt 
student 

0 

Frafall 
 

10 

% 
frafall 

66,7 
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Tabell V10.7 Gjennomføring på normert tid og frafall for opptakskullet høsten 2012 på 3- 

årige bachelorutdanninger organisert som fulltidsstudium, per institusjon. Per vår 2015 

 

 

 

 

 
NTNU 5 111 2 251 44,0 1 390 27,2 1 470 28,8 

UiA 2 129 997 46,8 617 29,0 515 24,2 

UiB 2 491  892 35,8  726 29,1  873 35,0 

UiO 3 950 1 178 29,8 1 251 31,7 1 521 38,5 

UiS 1 816  753 41,5  569 31,3  494 27,2 

UiT 2 352 946 40,2 660 28,1 746 31,7 

Sum U 19 846 7 882 39,7 5 778 29,1 6 186 31,2 

HiM 419 220 52,5 96 22,9 103 24,6 

NHH  473  252 53,3  173 36,6  48 10,1 

NIH 249 150 60,2 26 10,4 73 29,3 

Sum SVH 1 141  622 54,5  295 25,9  224 19,6 

HiB 1 718 993 57,8 327 19,0 398 23,2 

HiHe  915  542 59,2  189 20,7  184 20,1 

HiL 1 125 688 61,2 172 15,3 265 23,6 

HiOA 3 833 1 974 51,5  785 20,5 1 074 28,0 

HiSF 618 374 60,5 104 16,8 140 22,7 

HSN 2 671 1 258 47,1  689 25,8  724 27,1 

HiVo 424 262 61,8 65 15,3 97 22,9 

HiØ  937  467 49,8  228 24,3  242 25,8 

 

 

 

 

 
 

Sum KHS 194 158 81,4 13 6,7 23 11,9 

MF 85 24 28,2 27 31,8 34 40 

BI 8 857 1 205 13,6 2 308 26,1 5 344 60,3 

VID 497 309 62,2 73 14,7 115 23,1 

Sum PVH 9 439 1 538 16,3 2 408 25,5 5 493 58,2 

ATH 40 9 22,5 7 17,5 24 60 

DMMH 299 173 57,9 51 17,1 75 25,1 

FIH 41 18 43,9 12 29,3 11 26,8 

HD 111 83 74,8 16 14,4 12 10,8 

HLT 169 17 10,1 12 7,1 140 82,8 

HK-M 686 355 51,7 168 24,5 163 23,8 

LDH 211 127 60,2 31 14,7 53 25,1 

NLA 245 101 41,2 53 21,6 91 37,1 

NDH 33 25 75,8 4 12,1 4 12,1 

RS 20 4 20 9 45 7 35 

W-ACT 408 210 51,5 87 21,3 111 27,2 

Sum PH 

Sum 

2 263 

45 738 

1 122 

18 155 

49,6 

39,7 

450 

11 672 

19,9 

25,5 

691 

15 911 

30,5 

34,8 
 

Opptakskull: Studenter som har søkt 3-årige studieløp (nivåkode B3 og 180 studiepoeng) organisert som fulltidsstudium høsten 2012, og som er 

rapportert som møtt til studiestart i tabellen "Søknadsdata - kompetanse og poeng". Opptakstallet er antall møtte. 

 
Fullført grad: Antall i opptakskullet som har oppnådd en vitnemålsgivende kvalifikasjon etter 2012 høst og før 2015 høst. Kvalifikasjoner som er 

rapportert for høstsemesteret teller med dersom dato for oppnådd grad er før 1. september. Kvalifikasjonen må være tatt på samme institusjon 
som studenten var opptatt på, og også være på samme nivå (nivåkode B3 og 180 studiepoeng). 

 
Institusjon 

Høst 2012 Vår 2015 

Opptakskull 
Fullført 

grad 

% fullført 

grad 

Fortsatt 

student 

% fortsatt 

student 
Frafall 

% 

frafall 

NU 1 484 673 45,4 379 25,5 432 29,1 

NMBU 513 192 37,4 186 36,3 135 26,3 

 

HSH 601 269 44,8 166 27,6 166 27,6 

SH  13  6 46,2  3 23,1  4 30,8 

Sum SH 12 855 6 833 53,2 2 728 21,2 3 294 25,6 

KHiB  79  66 83,5  4 5,1  9 11,4 

KHiO 115 92 80 9 7,8 14 12,2 

 



 

Fortsatt student: Antall i opptakskullet som er registrert på samme institusjon 2015 vår. For å telle i denne kategorien må studenten ikke ha 
fullført en grad iht. punktet over. Studenter som studerer på andre nivåer enn 'B3' telles med, med unntak av "videregående skoles nivå". 

 

Frafall: Beregnet ved å trekke summen av studenter som oppfyller kriteriene for "fullført grad" og "fortsatt student" fra opptakskullet. Størrelsen 

vil da telle studenter som ikke er registrert/i permisjon på samme institusjon våren 2015, og som ikke har fullført en grad på samme institusjon. 

Personer som bytter institusjon vil telles som frafalte. Personer som bytter studieprogram, men samtidig fullfører/studerer på samme institusjon vil 

ikke telles som frafalte. 

 

Merk at DBH hvert semester får en oversikt over midlertidige og ugyldige fødselsnumre som skal endres til gyldige. Når denne typen oppdatering 

utføres kan tallene påvirkes. 

 
Kilde: NSD 

 

 

 



 

04.11.2016  

 

 
  

Møtedato: 10.11.2016 Sakshandsamar: Stein Olav Romslo 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 43/16 Tilrettelegging for heiltidstillitsvalte 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortingar 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka
Studentdemokratiet ved NTNU er organisert på fleire nivå, og i mange ulike organ. 1 

Nokre av dei tillitsvalte har heiltidsverv som krever permisjon frå studiet. Desse har 2 

arbeidsstad i ein av universitetsbyane Trondheim, Gjøvik eller Ålesund. 3 

Arbeidsutvalet i Studenttinget1 har arbeidsstad i Trondheim. Det same gjeld 4 

studentane i universitetsstyret. Leiar av Studentparlamentet i Gjøvik og leiar av 5 

Studentparlamentet i Ålesund har arbeidsstad i henhaldsvis Gjøvik og Ålesund. 6 

 7 

 8 

Sakshandsamaren si vurdering 9 

Det er nødvendig for Studenttinget å vedta nokre føringar på korleis det skal leggast 10 

til rette for studentar også frå Gjøvik og Ålesund å stille til val i heiltidsverv som er 11 

knytta til Trondheim. Sidan det ikkje er vurdert som aktuelt for studentar i ein av dei 12 

andre byane å flytte til verken Gjøvik eller Ålesund på grunn av slike verv, tek denne 13 

saka for seg tilrettelegging for studentar som skal flytte til Trondheim. 14 

 15 

Sakshandsamaren ser på det økonomiske aspektet kring husvære og flytting som 16 

det mest kritiske. Det går ikkje an å vente at ein kandidat seier opp husværet sitt før 17 

etter eit val, noko som kan føre til ei dobbelt utgift for husleige i 2-3 månader. Det vil 18 

også vere ein viss kostnad med å flytte eigedelar mellom byane. Her kan ein vurdere 19 

om det er lurt å rekne på kostnadene, eller om det skal vere ein fast sats desse 20 

tillitsvalte kan få. Om det skal vere ein fast sats må den vere av ein slik storleik at det 21 

dekker mesteparten av eller heile meirkostnaden, men likevel ikkje så stor at det går 22 

ut over Studenttingets økonomi. Sakshandsamar meiner ein fast sats er enkelt å 23 

handtere, samstundes som det er føreseieleg for både Studenttinget og kandidatane. 24 

For å dekke husleige og flytting bør denne vere 20 000 kroner. 25 

 26 

Det er vanskeleg å skaffe seg husvære utan å vere fysisk til stades i Trondheim. Ved 27 

å inngå ei avtale med Sit kan Studenttinget bidra til å skaffe bustad for tillitsvalte. Då 28 

blir det ei prioriteringssak for Velferdstinget, sidan dei avgjer retningslinjene for 29 

tildeling av studentbustader. Dette vil gå på bekostning av studentar som elles ville 30 

fått studentbustad. Sakshandsamar ser det som fornuftig å inngå ei slik avtale med 31 

                                            
1 Etter førstegongsvedtak i Studenttingets møte 19.10.2016. 
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studentsamskipnaden. Sidan det er snakk om enkeltpersonar som blir valt til 32 

heiltidsverv, er det ikkje eit stort grep som må gjerast frå Sit si side. Arbeidsutvalet 33 

veljast med periode kalenderår2, som gjer at tillitsvalte frå Gjøvik eller Ålesund flyttar 34 

rundt årsskiftet. Det er kjent at mange studentbustader står ledige i vårsemesteret, 35 

sidan ein del utvekslingsstudentar reiser heim etter berre eitt semester, og 36 

samskipnaden ikkje alltid får fylt desse att. Studentane i universitetsstyret blir valt i 37 

april, og det er altså kjent om det er behov for tildeling av studentbustad til desse før 38 

hovudtildelinga skjer.  39 

 40 

NTNU er pliktig å legge til rette for studentar som har behov for det, jamfør 41 

universitets- og høyskoleloven. Til vanleg blir dette tolka som behov i form av fysiske 42 

eller psykiske plager, og ikkje tilrettelegging for verv. Sakshandsamar meiner dette 43 

også kan gjelde behov som følge av tillitsverv. Å ta eit års permisjon frå studiet er 44 

ikkje berre eit privilegium, men også eit ansvar som kan vere belastande. Då vil 45 

tilrettelegging av studierelaterte forhold vere eit godt tiltak frå NTNU si side. Det finst 46 

andre utdanningsinstitusjonar som har lagt inn tillitsverv som eitt av dei moglege 47 

kriteria for å få særskilt praksisplass eller liknande. Det er dessutan nedfelt i NTNU si 48 

studieforskrift at ein studen «som er innvilget permisjon, skal gis anledning til å 49 

gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, forutsatt at 50 

studietilbudet fortsatt eksisterer.» Sakshandsamar meiner at NTNU slik har forplikta 51 

seg til å legge til rette for studentar som har permisjon, uavhengig av årsak. 52 

 53 

 54 

Sakshandsamaren si innstilling 55 

Studenttinget 56 

 ber NTNU sjå på ordningar for å legge til rette studiet for studentar med 57 

heiltidsverv, slik at det blir ein smidig overgang mellom studier, verv og tilbake 58 

til studiet att. Alle studentar skal kunne ta eitt år permisjon uavhengig av 59 

periode. 60 

 ynskjer at studentar som må flytte frå Gjøvik eller Ålesund og til Trondheim på 61 

grunn av heiltidsverv skal bli prioritert i tildeling av studentbustader hjå Sit. 62 

Dersom dette ikkje lar seg gjere skal Studenttinget bistå med å skaffe anna 63 

husvære. 64 

 vil gi studentar frå Gjøvik eller Ålesund som blir valt til heiltidsverv med 65 

arbeidsstad i Trondheim ein eingongsstønad på 20 000 kroner for å dekke 66 

meirkostnader til husleige og flytting. 67 

 skal utarbeide ei samarbeidsavtale med Studentparlamentet i Gjøvik og 68 

Studentparlamentet i Ålesund, samt greie ut om den organisatoriske koplinga 69 

mellom Studenttinget og desse organa. 70 

 ber arbeidsutvalet foreta ei evaluering av ordninga med Studenttingets 71 

leiargruppe etter vårsemesteret. 72 

 73 

                                            
2 Etter førstegongsvedtak i Studenttingets møte 19.10.2016. 


