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Møtedato: 28.10.21 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 26/21 Valg av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet  
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
KK – kontrollkomite 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken
I Studenttingets reglement står det at det skal være en kontrollkomité og at denne 1 
skal være Studenttingets kontrollorgan. Kontrollkomiteens arbeidsoppgaver er 2 
regulert fra en vedtatt arbeidsinstruks. Etter endringer i arbeidsinstruksen i 2019, ble 3 
det vedtatt at det skal velges to medlemmer for kalenderåret og et medlem for 4 
studieåret. Kontrollkomiteens medlemmer sitter frem til nye er valgt og avtroppende 5 
medlemmer har ansvar for erfaringsoverføring.  6 
 7 
Man trenger ikke være student ved NTNU for å være med i kontrollkomiteen, men 8 
man kan ikke være representant i Studenttinget eller NTNU-styret.   9 
 10 
Saksbehandlers vurdering 11 
Kontrollkomiteen skal være representert i alle møter i Studenttinget, samt møter i 12 
arbeidsutvalget hvor det fattes vedtak. Det er ikke nødvendig at alle tre deltar på alle 13 
møter, men det forventes at kontrollkomiteen avklarer og fordeler dette seg imellom. 14 
Medlemmene i komiteen må sette seg inn i STi sitt reglement og utfyllende regler, 15 
spesielt ved valg. De må også være tilgjengelige for AU og STi dersom det er spørsmål 16 
om tolking av disse. 17 
 18 
På Studenttingsmøtet 30. september ble Lone Bergland valgt inn i kontrollkomiteen. 19 
Per nå sitter da Astrid Østigård og Lone Bergland som medlemmer, så Studenttinget 20 
må velge en leder av kontrollkomiteen siden forrige leder valgte å trekke seg. Hvis en 21 
av de nåværende medlemmene stiller og blir valgt til ny leder, åpnes det for at 22 
Studenttinget skal supplere et medlem til.  23 
 24 
Arbeidsutvalget sin innstilling 25 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 26 
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Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 
til 

Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 07.10.19 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden for 
Studenttinget NTNU. 
 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter i STi 
eller Styret. 
 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

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

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

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

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

 
 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder og ett medlem velges ved 
separat valg på Studenttingets første møte på vårsemesteret. Det øvrige medlemmet velges på 
Studenttingets første møte på høstsemesteret. 
 
 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de tilstedeværende 
representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og vedtas av STi.  
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Møtedato: 30.09.2021 Saksbehandler: Jørgen Valseth  
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 32/21 NTNU som barnerettighetsuniversitet  
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
FN – De forente nasjoner  
BK – FNs Barnekonvensjon   
 
Vedlegg 
Vedlegg 1: FNs Barnekonvensjon  
Vedlegg 2: Forandringsfabrikken 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
 1 
På NTNU utdannes en rekke kandidater som i fremtiden skal jobbe med barn. Dette 2 
innebærer blant annet barnehagelærere, lærere, barnevernsarbeidere, sosionomer, 3 
sykepleiere, m.m. Anslagsvis er det til enhver tid nesten 10 000 studenter på NTNU 4 
som utdanner seg innenfor fagfelt hvor de i varierende grad kommer til å jobbe med 5 
barn. 6 
 7 
På pensum i disse utdanningene finner man en rekke faglitteratur som er relevant for 8 
når studentene skal ut i praksis og jobb, og muligens kommer i møte med barn. Det 9 
som derimot mangler på pensum i flere av disse utdanningene er hvordan ivareta 10 
barns grunnleggende rettigheter for hvordan møte barn, etter FNs barnekonvensjon. 11 
Disse rettighetene beskriver hvordan voksne skal gå frem, samt samarbeide med 12 
barn, i alle handlinger og avgjørelser som angår dem. Dette skal bidra til å sikre at 13 
alle handlinger og avgjørelser gjøres med barnets beste i tankene. Rettighetene 14 
bidrar også til bedre rettssikkerhet for barn.  15 
 16 
De fleste av utdanningene har heller ikke inkludert kunnskap fra barn på pensum. 17 
Dette er systematisk innhentede erfaringer og råd fra barn, om de ulike systemene 18 
de møter. Dette gjelder barnehage, skole, psykiske helsetjenester, fritidstilbud, 19 
barnevern, politi og rettsvesen. 20 
 21 
Studenter fra rundt om i landet har i dialog med Forandringsfabrikken etterspurt mer 22 
kunnskap fra barn, samt litteratur om barns grunnleggende rettigheter etter FNs 23 
barnekonvensjon. Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som jobber for å gjøre 24 
systemene for barn bedre, ved å innhente erfaringer og råd direkte fra barn. Se 25 
vedlegg for mer informasjon om Forandringsfabrikken.  26 



 

  

 

2 
Kunnskap fra barn 27 
Barn sitter på mye verdifull kunnskap om hvordan systemene eller tjenestene de er i 28 
oppleves for dem. Forandringsfabrikken gjennomfører systematiske undersøkelser 29 
med barn fra hele Norge. Gjennom disse undersøkelsene innhentes erfaringer og råd 30 
fra barn om møtet med blant annet barnehager, skole, hjelpetjenester og 31 
rettssystem. Resultatene oppsummeres og settes sammen til kunnskap fra barn. 32 
Målet er at denne kunnskapen skal brukes for å videreutvikle systemene, slik at de 33 
kan oppleves som tryggere og nyttigere.  34 
 35 
Kunnskap fra barn inneholder lærdom om hvordan f.eks. barnehagelærere, lærere, 36 
helsearbeidere, barnevernsarbeidere og andre bør opptre i møtet med barn, for at de 37 
skal lære godt og få god hjelp. I tillegg inneholder kunnskapen beskrivelser av 38 
hvordan voksne bør opptre for å få barn til å føle seg trygge, slik at de kan snakke 39 
ærlig om viktige og vanskelige ting. I så henseende beskriver denne kunnskapen 40 
derfor god profesjonalitet, sett fra barn sin side. 41 
 42 
FNs barnekonvensjon 43 
Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har fire grunnleggende rettigheter for 44 
hvordan møte barn, når det skal foretas handlinger og avgjørelser som berører dem. 45 
Disse er:  46 

● at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som 47 
berører barn (BK artikkel 3, Grunnloven § 104),  48 

● at barnet har rett til uttale seg fritt om forhold som berører barnet (BK artikkel 49 
12, Grunnloven § 104), 50 

● at barnet har rett på informasjon i forbindelse med at barnet har rett til å 51 
uttale seg (BK artikkel 12),  52 

● og at barnet har rett til privatliv (BK artikkel 16, Den europeiske 53 
menneskerettskonvensjonen artikkel 8, Grunnloven § 102). 54 

I 2003 fulgte Norge anbefalingene fra FNs barnekomité om å gjøre 55 
barnekonvensjonen til norsk lov. Dette ble gjort i menneskerettsloven. Den skulle 56 
brukes sammen med særlovene (f.eks. barnevernloven, barnehageloven, 57 
opplæringsloven, m.m.). Denne lovgivningsteknikken gjorde at rettighetene bare 58 
delvis ble innarbeidet i særlovene. Juridisk sett skulle dette være tilstrekkelig, men 59 
praksis har vist at barns rettigheter ikke blir godt nok ivaretatt. Dette skyldes blant 60 
annet at lovgivningsteknikken har gjort det vanskelig for voksne som jobber med barn 61 
å forstå hva rettighetene er, og hvordan bruke de i praksis 62 
 63 
Statsforvalteren, Helsetilsynet og Sivilombudsmannen har alle tidligere redegjort for 64 
brudd på de fire ovennevnte rettighetene. Kunnskap fra barn viser at når rettighetene 65 
ikke har blitt ivaretatt, har dette fått alvorlige følger. Viktigheten av å ivareta disse 66 
rettighetene ble også konstatert i en avgjørelse fra Høyesterett i mars 2021: «For å 67 
finne ut hva som er til barnets beste, må barnevernet sikre at barnet har fått 68 
tilstrekkelig og forståelig informasjon, at barnet fritt får gi uttrykk for sine meninger, og 69 
[at] barnets rett til privatliv ivaretas. Dette er barns grunnleggende rettigheter i 70 
prosess, som må være oppfylt før man kan avgjøre hva som er til barnets beste.»  71 
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 72 
Stortinget gjorde i 2020 og 2021 fire viktige vedtak for barn i Norge. Regjeringen ble 73 
gjennom disse vedtakene bedt om å gjennomgå alt lovverk som angår barn - i ny 74 
barnelov, barnehagelov, opplæringslov, barnevernlov, helselovgivning og 75 
prosesslovgivning - for å sikre de fire grunnleggende rettighetene. I offentlige 76 
lovutvalg har man dermed fått et tydeligere fokus på dette temaet.  77 
 78 
Saksbehandlers vurdering 79 
 80 
Viktigheten av å ivareta barns grunnleggende rettigheter for hvordan møte barn, 81 
samt aktivt ta i bruk kunnskap fra barn er godt dokumentert. Saksbehandler vurderer 82 
det derfor som relevant at NTNU i større grad og på mer systematisk vis innarbeider 83 
disse elementene som en del av pensum i studieprogrammer som utdanner 84 
kandidater som i fremtiden skal jobbe med barn. Dette vil bidra til økt 85 
utdanningskvalitet, samt mer kompetente kandidater. Med kunnskap direkte fra barn 86 
på pensum vil fremtidens lærere, barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer, 87 
m.m, få flere verktøy og et bredere kunnskapsgrunnlag for hvordan møte barn og 88 
hvordan ivareta barns grunnleggende rettigheter. 89 
 90 
NTNU har et ansvar for å sikre at kandidatene innehar tilstrekkelig med kunnskap om 91 
hvordan ivareta barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Dette 92 
må derfor innarbeides i pensum og brukes aktivt i utdanningen, for å gi studentene 93 
god kompetanse på hvordan følge barns rettigheter i praksis.  94 
 95 
Hvorfor barnekonvensjonen er viktig 96 
FNs barnekonvensjon inneholder fire grunnleggende rettigheter for fremgangsmåte 97 
som gjelder alle barn under 18 år. Ved å systematisk lære opp studentene i hvordan 98 
å bruke disse rettighetene i praksis, vil det kunne ha stor betydning for mange barn. 99 
Rettighetene ivaretar rettssikkerhet, og undersøkelser viser at dersom rettighetene 100 
blir fulgt i alle forhold som berører barn, beholdes tilliten til de voksne som jobber i 101 
tjenestene. Dette vil ikke bare bidra til at barn får mer tillit til fremtidens fagfolk, men 102 
også gi studentene konkrete verktøy de kan bruke når de kommer ut i jobb, samt 103 
være sikre på at de følger norsk lov.  104 
 105 
Hvorfor kunnskap fra barn er viktig 106 
For at fremtidens fagfolk skal være godt rustet til å møte barn i arbeidet sitt, er det 107 
avgjørende at NTNU systematisk lærer opp studentene sine i hva barn selv mener er 108 
gode måter å bli møtt på i skole, barnevern, psykisk helsevern og andre sentrale 109 
tjenester. 110 
 111 
Arbeidsutvalgets innstilling 112 
 113 
Studenttinget NTNU mener at:  114 

● NTNU skal arbeide for å bli et barnerettighetsuniversitet, med vekt på barns 115 
fire grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon, i alle 116 
studieretninger som utdanner studenter til å jobbe med barn. 117 

● NTNU skal innarbeide kunnskap basert på erfaringer og råd fra barn i pensum 118 
ved alle relevante studieretninger som utdanner studenter til å jobbe med 119 
barn.  120 



BARNEKONVENSJONEN
En innføring i barns grunnleggende rettigheter
Hva er barnekonvensjonen og hvilken posisjon har den i norsk rett?

FNs barnekonvensjon inneholder grunnleggende rettigheter som gjelder alle

barn. Barnekonvensjonen har siden 2003 vært inkorporert i norsk rett med forrang

gjennom menneskerettsloven §§ 2 og 3. Grunnloven er Norges øverste lov. Da

Grunnloven ble revidert i 2014, ble det inntatt et eget kapittel om

menneskerettighetene, hvor blant annet rettigheter fra Den europeiske

menneskerettskonvensjonen, FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter

og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter skulle inntas.

Menneskerettighetsutvalget pekte i den forbindelse på at disse konvensjonene

“ikke fullt ut ivaretar barns særlige behov for beskyttelse, deres behov for gode

utviklingsmuligheter og deres medbestemmelse over eget liv”. Utvalget mente

derfor at en egen bestemmelse om barns rettigheter i Grunnloven ville være et

viktig supplement og tilskudd til de øvrige rettighetsbestemmelsene. Dette

resulterte i Grunnloven § 104 som i dag gir uttrykk for de generelle

hovedprinsippene som kan utledes av barnekonvensjonen. Ved ikrafttredelsen av

denne bestemmelsen skulle barns rettigheter gis et særskilt grunnlovsvern.

De fleste i Norge har hørt om barnekonvensjonen. Fagfolk har lært om barnets

beste og barnets rett til å bli hørt. Hvordan barns rettigheter skal harmonere med

øvrig lovgivning og brukes i praksis, er ikke godt nok kjent. Vi ser mangelfull bruk

av barnekonvensjonen side om side, og i sammenheng med særlovgivningen.

Det gjør at systemene for barn ikke kjenner godt nok til hvilken konkret betydning

de grunnleggende rettighetene har for barn. Mange særlover er laget før 2003,

og dermed bare delvis oppdatert i tråd med barnekonvensjonen.



Mange barn født etter 2003 har måtte tåle konsekvensene av dette. I møte med

barnevern, familievern, politi, skole, barnehage, helsetjenester, rettsvesen og

andre systemer, har mange barn blitt møtt på måter som oppleves utrygge.

Årsaken er at deres rett til at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn

ved alle handlinger og avgjørelser som berører dem, at de skal få uttale seg fritt,

at de skal få nok informasjon og at deres rett til respekt for sitt privatliv ikke sikres.

Det vil derfor ha stor betydning for barn og unge at deres rettigheter synliggjøres,

og brukes aktivt i hverdagen til fagfolk. For at barns rettigheter skal bli reelle, må

de ses og anvendes i sammenheng.

Hva er, og når gjelder, barns grunnleggende rettigheter for fremgangsmåte/i

prosesser?

Barnekonvensjonen inneholder en rekke prinsipper og rettigheter som gjelder for

alle barn. Noen av dem er generelle prinsipper, mens andre er

situasjonsbetingede rettigheter.

Blant prinsippene og rettighetene finner man fire grunnleggende rettigheter som

gjelder for alle barn i alle prosesser og fremgangsmåter, uavhengig av

partsrettigheter og samtykkekompetanse.

Disse fire grunnleggende rettighetene er:

● at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger
som berører barn (BK artikkel 3, Grunnloven § 104),

● at barnet har rett til å uttrykke seg fritt om forhold som berører barnet (BK
artikkel 12, Grunnloven § 104),

● at barnet har rett til informasjon i forbindelse med at det har rett til å
uttale seg fritt (BK artikkel 12)

● og at barnet har rett til respekt for sitt privatliv (BK artikkel 16, Den
europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8, Grunnloven §
102).



Plikten til å sikre disse fire rettighetene utløses når det skal foretas en handling

eller en avgjørelse som berører barn. Rettighetene gjelder ikke bare i rettslige

prosesser, men i alle prosesser, undersøkelser, fremgangsmåter, beslutninger,

vedtak og avgjørelser som berører barn. Eksempler kan være når barn har gjort

noe slemt mot et annet barn i barnehagen og barnehagen vil varsle foreldrene,

når en lærer vil sende et barn til helsesøster, tilrettelegging på skolen gjennom

PPT, når helsesøster blir bekymret for et barn og vil drøfte dette med

barnevernet, når utekontakten vil kontakte en annen tjeneste for å hjelpe et barn,

saksbehandling og tiltak i barnevernet eller behandling i BUP.

Barns grunnleggende rettigheter i prosess gir altså ikke barn krav på en type

tjeneste eller en bestemt handling eller avgjørelse, men de er avgjørende for

hvordan man skal gå frem før man treffer avgjørelser eller foretar handlinger som

berører barn.

Sammenhengen mellom rettighetene

De fire rettighetene må forstås og ivaretas i sammenheng. For å kunne finne ut av

og konkludere med hva som er til barnets beste, må barnet få uttale seg fritt om

alle forhold som vedrører barnet. For at barnet skal få uttale seg fritt, må barnet få

nok og god informasjon. I tillegg må barnets rett til respekt for sitt privatliv sikres.

Man må tenke på barnets beste som målet, og de tre øvrige rettighetene som

fremgangsmåter og nødvendige komponenter for å nå dette målet. Rettighetene

er ikke tilstrekkelige hver for seg – de er avhengige av hverandre for å ivareta

barn på best mulig måte.



1. Barnets beste

Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og Grunnloven § 104 annet ledd)

Av barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 fremgår det at barnets beste skal være «et

grunnleggende hensyn» ved «alle handlinger som berører barn», enten de

foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative

myndigheter, eller lovgivende organer. Grunnloven § 104 annet ledd sier at «ved

handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et

grunnleggende hensyn». Ordlyden i grunnlovsbestemmelsen ble inspirert av de

internasjonale bestemmelsene i barnekonvensjonen, og barnekonvensjonen

artikkel 3. nr. 1 har dannet mønsteret for bestemmelsens utforming.

Begge bestemmelser sier at barnets beste «skal» være et grunnleggende

hensyn. I dette ligger en rett for barnet at dets beste blir vurdert og at hensynet

er grunnleggende ved avveiningen mot andre interesser. Statene pålegges en

sterk og tydelig rettslig forpliktelse ved at prinsippet om barnets beste må

vurderes og tillegges vekt. Samtidig sier begge bestemmelser at barnets beste

skal være «et» grunnleggende hensyn, ikke «det» grunnleggende hensynet. Det

innebærer at hensynet til barnets beste ikke er det eneste, og heller ikke alltid

det avgjørende, hensynet i saker som berører barns interesser. Barnets beste må

dermed vurderes mot andre høyverdige interesser som må tas i betraktning i den

enkelte sak. Høyesterett understreker, med henvisning til Barnekomiteens

uttalelser, «at ved avveiningen mot andre interesser skal hensynet til barnets

beste ha stor vekt – det er ikke bare ett av flere momenter i en helhetsvurdering:

Barnets interesser skal danne utgangspunktet, løftes spesielt frem og stå i

forgrunnen.»



Prinsippet om barnets beste har et tredelt meningsinnhold, og fungerer både

som en substansiell rettighet, et grunnleggende juridisk tolkningsprinsipp og som

en prosedyrebestemmelse.

Barnets beste er med andre ord både et mål i seg selv, og avgjørende for hvordan

man skal gå frem i prosessen ved alle handlinger som berører barn. Barnets

beste er ikke bare et tolkningsprinsipp og en rettighet som realiserer seg når det

skal konkluderes eller avgjøres i en handling som berører barn, men det er også

et grunnleggende hensyn ved fremgangsmåten/saksbehandlingen/prosessen

forut for den endelige avgjørelsen. Hva som er til barnets beste må dermed

vurderes i alle ledd av en handling som berører barnet, fra begynnelse til slutt.

Hvordan fastslå hva som er til barnets beste?

FNs barnekomité utarbeider generelle kommentarer (“General Comments”) om

hvordan artiklene i barnekonvensjonen skal tolkes og forstås. I generell

kommentar nr. 14 (2013) oppstiller barnekomiteen en rekke momenter som kan

inngå i vurderingen: barnets synspunkter og identitet, omtanke, beskyttelse og

trygghet, familieforhold og vedvarende relasjoner, barnets sårbarhet og barnets

rett til helse og utdanning.

Det viktigste momentet i barnets beste-vurderingen er barnets synspunkter,

hvilket også barnekomiteen understreker i generell kommentar nr. 12 punkt 74.

Her uttaler barnekomiteen at “det ikke er noe motsetningsforhold mellom artikkel

3 (barnets beste) og artikkel 12 (barnets rett til å uttale seg fritt), bare et

komplementært forhold mellom de to generelle prinsippene: Den ene slår fast at

barnets beste skal være målet, og den andre presenterer fremgangsmåten for å

nå dette målet, som består i å høre på barnet eller barna. Artikkel 3 kan faktisk

ikke gjennomføres på korrekt vis uten at komponentene i artikkel 12 blir

respektert. Likeledes forsterker artikkel 3 funksjonaliteten til artikkel 12, og gjør



det enklere for barn å spille en viktig rolle i alle beslutningsprosesser som berører

deres liv.”

For at fagfolk skal kunne konkludere med hva som er barnets beste i den enkelte

sak, må barnet alltid få uttrykke seg fritt. Det er ikke nok at barnet “får uttale

seg”, eller at “barnet blir hørt” – barnet har en rett til å uttale seg fritt. For at barnet

skal ha en reell mulighet til å uttale seg fritt, ligger det et krav om at barnet må få

nok og tilstrekkelig informasjon om saken. I tillegg må det sikres at barnet

uttrykker det barnet faktisk mener, uten at det blir utsatt for påvirkning eller press

fra andre. Det må oppleves trygt for barnet å uttale seg, og barnets privatliv må

ivaretas. Dersom noe barnet uttrykker skal deles videre, må barnet få informasjon

om dette og få uttale seg om delingen.

Dagens praksis, der fagfolk, tjenester og jurister ofte har en egen oppfatning av

hva som er barnets beste, må opphøre. Veien til å fastslå hva som er til barnets

beste må i hovedsak ta utgangspunkt i barnets frie uttalelse, herunder at barnet

får tilstrekkelig informasjon om saken og at barnets rett til ivaretakelse av sitt

privatliv blir ivaretatt. Alle som foretar handlinger som berører barn er rettslig

forpliktet til å sikre disse rettighetene.

2. Barnets rett til å uttale seg fritt

(Barnekonvensjonen artikkel 12 og Grunnloven § 104 første ledd)

Barnekonvensjonen artikkel 12 fastslår at barn som er i stand til å danne seg egne

synspunkter har rett til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som

vedrører barnet. Grunnloven § 104 første ledd sier at barn har rett til å bli hørt i

spørsmål som gjelder dem selv. En sammenfattende språklig forståelse av

ordlyden i disse bestemmelsene vil si at barn har rett til å uttale seg fritt. Kun ved



ivaretakelse av barnets rett til å uttale seg fritt, vil det sikres at barnet fritt får

uttrykke seg og blir hørt.

Det er ingen aldersgrense for når barnet skal høres; det sentrale er hvorvidt

barnet er i stand til å uttrykke seg fritt om spørsmålet. FNs barnekomité

understreker at staten plikter å undersøke barnets evne til å uttrykke sin mening,

og at dette kan skje på mange måter. Noen barn vil kunne uttale seg gjennom

kroppsspråk og non-verbalt, mens andre barn vil formulere sin mening muntlig.

Det essensielle er likevel at barnet har rett til å få uttale seg fritt. Dette innebærer

både at barnet ikke skal utsettes for press eller påvirkning i sin uttalelse, men

også at det må være trygt nok for barnet å uttale seg.

Her har alle som arbeider med barn et særlig ansvar for å sikre at barnet får

snakke med noen det kjenner seg trygg på, og i omgivelser som oppleves trygge.

I alle tilfeller må barnet få tilstrekkelig informasjon til å kunne reelt gi uttrykk for

sine synspunkter, og barnets privatliv må ivaretas. Alle systemer for barn må være

bevisst at det ikke er tilstrekkelig å observere eller tolke hva et barn mener ut fra

deres atferd eller uttrykk alene. Såfremt barnet ikke er så ungt at det ikke kan

snakke, eller av andre årsaker ikke har språk, har barn en rett til å uttale seg fritt.

Hva gjelder vektingen av barnets synspunkter, sier barnekonvensjonen artikkel 12

at barnets synspunkter skal tillegges “behørig vekt i samsvar med dets alder og

modenhet”. Grunnloven § 104 sier at deres mening skal “tillegges vekt i

overensstemmelse med deres alder og utvikling”. Også her vil barnets

synspunkter og mening bero på om barnet har fått uttale seg fritt. Barnekomiteen

understreker at barnets modenhet må vurderes i vektingen, og at det er barnets

evne til å uttrykke sin mening på en rimelig og uavhengig måte som er

avgjørende; ikke barnets alder. I tillegg vises det til at jo større innvirkning

spørsmålet har på barnets liv, jo mer må barnets mening vektlegges når det

aktuelle spørsmålet skal avgjøres.



Som nevnt er barnets rett til å uttale seg fritt nøkkelen for å oppnå målet om

barnets beste og dermed oppfyllelse av en rekke andre rettigheter som

eksempelvis godt helsetilbud, godt utdanningstilbud og beskyttelse mot vold,

overgrep og skadelige omsorgssituasjoner.

Oppsummert medfører barnets rett til å uttale seg en plikt til å sikre følgende:

● Barns rett til å uttale seg fritt, det vil si:
● rett til å uttale seg informert
● uten utilbørlig påvirkning, press eller manipulering
● uten samtykke fra foreldre eller andre foresatte
● det skal legges til rette for at barnet føler seg trygg og respektert

Det barn forteller til en voksen i tjenesten/systemet er i utgangspunktet

underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten krever at fagfolk følger en bestemt

fremgangsmåte dersom informasjon skal deles videre, se mer om dette under

punktet om privatliv. Barnet har ingen plikt til å benytte seg av retten til å uttale

seg fritt, men det må sikres at barnet har et reelt og informert valg.

3. Barnets rett til informasjon

(Barnekonvensjonen artikkel 12)

Som nevnt sier barnekonvensjonen artikkel 12, i kombinasjon med Grunnloven §

104, at barnet har rett til å uttale seg fritt. Denne retten innebærer at barnet må få

all den informasjon det trenger for å kunne uttale seg fritt og danne egne

synspunkter. Barnets rett til god og tilstrekkelig informasjon trekkes også frem av

FNs barnekomité i generell kommentar nr. 12 avsnitt 25: “En realisering av barnets

rett til å gi uttrykk for sine synspunkter forutsetter at de som er ansvarlige for å

høre barnet, og barnets foreldre eller verge, informerer barnet om sakene, om

hvilke valg og eventuelle beslutninger som må treffes, og om konsekvensene av

disse. Barnet skal også orienteres om situasjonen der han eller hun vil bli bedt om



å uttrykke sine synspunkter. Denne retten til informasjon er essensiell, fordi den er

en forutsetning for at barnet skal kunne treffe klare beslutninger.”

Hvis informasjonsflyten svikter, vil ikke barnet kunne uttale seg på et reelt opplyst

grunnlag, og dermed kan ikke fagfolk heller fastslå hva som er til barnets beste i

den enkelte sak.

Barnet skal blant annet informeres om

● Saken/situasjonen
● Hvilken informasjon de voksne har og fra hvem
● Hvilke valg og eventuelle beslutninger som kan/skal treffes
● Hvilke alternativer som finnes i den aktuelle situasjonen
● Hvilke konsekvenser disse valgene kan få/hva vil skje etterpå
● At de voksne må legge til rette for at barnet skal få uttale seg fritt ved å

gjøre det trygt og respektfullt
● At voksne ikke kan dele informasjon videre uten at barnet får vite det og si

sin mening om det
● At informasjon ikke deles videre uten at det følger av lov, at dette kan skje,

og at barnet først vil få beskjed dersom noe skal deles videre til foreldre
eller andre tjenester

4. Barnets rett til respekt for sitt privatliv

Barnekonvensjonen artikkel 16, Grunnloven § 102, EMK artikkel 8 og SP artikkel 17)

Bestemmelsene sier at barn har rett til respekt for sitt privatliv. Uttrykket “privatliv”

favner vidt, og Høyesterett sier det ikke finnes noen uttømmende definisjon.

Sentralt i begrepet står likevel “menneskets fysiske og psykiske integritet, alle de

ulike elementene i den enkeltes identitet i videste forstand, og den personlige

autonomi” (Rt. 2015 s. 93 avsnitt 58). Forståelsen av begrepet “privatliv” kan også

knytte seg til vern av personopplysninger og personvern.



Her skal barnets rett til respekt for sitt privatliv forstås i sammenheng med det

barn forteller og uttaler seg om til ulike systemer. Dersom et barn uttaler seg til

en voksen i en tjeneste, kan ikke det barnet forteller automatisk deles videre med

andre fagfolk, tjenester eller foreldre. Barnet må informeres om dette først, og få

uttale seg fritt om delingen. Å dele informasjon fra eller om barnet er en handling

som “berører” barnet, og dermed må de øvrige rettighetene sikres (informasjon

og uttalerett).

Det sentrale ved barns rett til respekt for sitt privatliv er at utgangspunktet er en

rett til privatliv. Dette gir barn beskyttelse mot både ulovlig og

vilkårlig/unødvendig innblanding i sitt privatliv. Uttrykket “ulovlig” betyr at inngrep

i privatlivet bare kan finne sted i samsvar med loven. Med “vilkårlig” og

“nødvendig” kreves det at inngrepet må være rimelig/nødvendig.

For at fagfolk skal kunne dele opplysninger eller informasjon fra barnet med

andre voksne, må det være hjemmel i lov for en slik deling. Barnets rett til

privatliv grenser dermed mot både taushetsplikten og privatlivet på den ene

siden, og andre fagfolk/tjenester eller foreldrenes rett til informasjon på den

andre siden. Det viktigste er likevel at barns rettigheter i prosess sikres, slik at

barnet får informasjon dersom opplysninger skal deles videre og får uttale seg

fritt om denne delingen.



Det er to sider ved barns rett til privatliv som alle fagfolk må kjenne til:

1) Prosessen forut for deling av informasjon må ivareta barns grunnleggende

rettigheter i prosess etter FNs barnekonvensjon og Grunnloven

Obligatoriske steg før informasjon deles:

● Fagpersonen må vurdere om informasjon skal deles
● Barnet må få informasjon om at det vurderes å dele informasjon med

foreldre eller andre systemer
● Barnet må få uttale seg fritt om delingen av informasjonen
● Den som vurderer å dele informasjon må uavhengig av hva barnet sier

vurdere om det foreligger hjemmel for deling
● Når det skal vurderes om deling er i samsvar med loven, må barnets

uttalelser vurderes
● Barnet må få informasjon om beslutningen som fattes om deling

2) Det må vurderes om det foreligger rettslig grunnlag for å dele informasjon fra

eller om barnet med andre

Gjennom ivaretakelsen av barnets privatliv må fagfolk være varsomme med å

dele informasjon fra, og om, barnet videre med omsorgspersoner, internt i

tjenesten eller til andre tjenester. Det betyr ikke at andre skal få, eller har rett til å

få, informasjon om barnet der det er nødvendig, men fremgangsmåten som er

beskrevet ovenfor (at barnet må informeres om delingen og uttale seg fritt om

den), må sikres i alle situasjoner der deling av opplysninger fra eller om barnet er

aktuelt.



OM FORANDRINGSFABRIKKEN KUNNSKAPSSENTER
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter henter systematisk inn erfaringer og råd fra barn om

møtet med barnehager, skole, hjelpetjenester, politi og rettssystem. Dette oppsummeres til

kunnskap direkte fra barn. Målet er at denne kunnskapen inkluderes når systemene

videreutvikles, for at systemene laget for barn skal oppleves trygge og nyttige for dem.

Siden 2008 har Forandringsfabrikken Kunnskapssenter hentet inn erfaringer og råd fra mer

enn 12 000 barn i Norge. Hovedfunn i undersøkelsene presenteres i bøker, rapporter og

undervisningsfilmer. Barn med erfaring fra de ulike systemene, inviteres med som proffer. Det

er proffene som presenterer kunnskapen fra barn, til studenter, fagfolk og ledere, byråkrater,

politikere og i media.

IDEEN
Forandringsfabrikken vil gjøre systemene for barn bedre, gjennom at barn og unge bidrar

direkte. Gjennom undersøkelser, henter Forandringsfabrikken systematisk inn erfaringer og

råd fra barn og unge, i barnehage, skole, hjelpesystemer, politi og rettssystem. Barn og unge

er selv med å presentere kunnskapen fra barn, på utdanninger, i dialoger med fagfolk,

politikere og myndigheter – nasjonalt og i regionene.

Målet er at alle systemene som barn møter, skal oppleves trygge og nyttige for dem. Barns

grunnleggende rettigheter til informasjon, privatliv og å få uttale seg fritt skal alltid sikres og

deretter skal barnets mening være utgangspunktet for å vurdere barnets beste, etter FNs

barnekonvensjon.
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Bakgrunn for saken 
Etter fusjonen mellom NTNU, HiST, HiG og HiÅ har Studenttinget gjennomgått en 1 
stor strukturell omorganisering. Det ble gjennom 2015 og 2016 gjennomført flere 2 
store endringsprosesser i reglement og andre styringsdokumenter. Dette er riktignok 3 
sist gang reglementet har blitt endret i Studenttinget. I 2019 ble det satt ned en 4 
arbeidsgruppe som blant annet skulle evaluere sammensetningen av arbeidsutvalget 5 
og ledergruppa. Rapporten ble ferdigstilt og levert til arbeidsutvalget i 2020, men som 6 
følge av korona ble oppfølging av funnene i rapporten utsatt. Det ble holdt en 7 
organisasjonsworkshop på tampen av perioden til arbeidsutvalget 2020. Her ble 8 
funnene i rapporten diskutert, og avtroppende arbeidsutvalg leverte videre et 9 
dokument med forslag til punkt som burde endres i reglement og styringsdokumenter 10 
til påtroppende arbeidsutvalg. 11 
 12 
I mai 2021 igangsatte arbeidsutvalget en prosess med å ta reglementsendringer opp 13 
til behandling. Håkon Gravem Isaksen, som da var midlertidig ansatt som konsulent, 14 
laget et førsteutkast til revidert reglement. Arbeidsutvalget satt så ned en intern 15 
gruppe bestående av Håkon Gravem Isaksen, Andreas Knudsen Sund (AU), Svein-16 
Erik Strandabø Olsen (AU), Stine Romundstad (AU), Kine Sørli (konsulent) og Eivind 17 
Rindal (KK). Gjennom tre møter arbeidet disse seg gjennom forslaget som forelå, og 18 
foretok endringer og tillegg som utgjorde et andreutkast. Andreutkastet ble så 19 
diskutert i AU-møter for og etter sommeren, som medførte noen flere endringer. 20 
Resultatet av dette ble forelagt Studenttinget som grunnlag for innledende diskusjon 21 
og innspill på Studenttingsseminaret i september 2021.  22 
 23 
Flere av de foreslåtte endringene er i hovedsak redaksjonelle. Dette har bakgrunn i 24 
at enkelte begrep og beskrivelser i reglementet ikke samsvarer med begrepene som 25 



 2 
brukes i dag. En del er også omskrivinger av eksiterende forumeling for at 26 
reglementet skal følge gjeldene praksis.  27 
 28 
I revideringsprosessen ble det spilt inn at det tidligere studentparlamentet ved HiST 29 
hadde en paragraf i sitt reglement om at det skal voteres over om medlemmer som 30 
kommer til et møte etter at en sak er åpnet skal få stemmerett i den aktuelle saken. 31 
Dette er noe arbeidsutvalget har tatt med seg i revideringen av reglementet. 32 
 33 
Det har vært et behov for å tydeliggjøre stedlig lederes rolle i arbeidsutvalget 34 
ettersom man har erfart at dobbeltrollen som leder for lokalt parlament og del av 35 
studenttingets arbeidsutvalg til tider kan være krevende. Dette har tidligere ført til 36 
misforståelser rundt om stedlig ledere er bundet av studenttingets vedtak eller ikke. 37 
Dette er noe som potensielt kan føre til konflikt dersom Studenttinget og lokalt 38 
parlament har motstridende vedtak. Et annet punkt som har blitt oppfattet som 39 
tvetydig er hvorvidt arbeidsutvalgets stillinger, med unntak av stedlig ledere, er 40 
forankret i Trondheim. Dette er noe som ønskes spesifisert. 41 
 42 
Ved mistillit kreves det en god prosess inn mot behandling i Studenttinget. Slike 43 
saker er alvorlige for personene involvert og krever mye tid og ressurser for å 44 
behandles på en forsvarlig måte. Ettersom en mistillit ofte kommer som et resultat at 45 
vedkommende gjentatte ganger ikke har klart å vise at de kan skjøtte vervet sitt, vil 46 
ikke forsalget bli behandlet før sent i perioden. Når de fleste stillinger kun har 47 
varighet på 1 år av gangen vil man i praksis kunne stille på nytt til samme verv kort 48 
tid etter at man har blitt felt i et mistillitsforslag. Mistillitssaker er lukkede saker, så alle 49 
som ikke deltok på den opprinnelige behandlingen kan ikke få innsyn i bakgrunnen 50 
for mistillit. Dette medfører at om en person som er felt ved mistillit stiller til samme 51 
verv på nytt vil det med høy sannsynlighet være Studenttingsrepresentanter som 52 
hverken har eller kan få innsyn i bakgrunnen for det opprinnelige mistillitsforslaget. 53 
Da er det en betydelig risiko for at vedkommende blir valgt igjen, spesielt dersom 54 
stemmetallet er lavt for å bli valgt inn. 55 
 56 
Det har vært et ønske blant flere Studenttingsrepresentanter om å innføre en 57 
generell redaksjonell fullmakt da dette er et gjengående vedtak for de fleste saker 58 
som behandles i Studenttinget. Det oppleves av noen som om dette tar unødig tid fra 59 
andre diskusjoner og vedtak. Et vedtak om generell redaksjonell fullmakt til 60 
Arbeidsutvalget vil kunne føre til at det blir høyere terskel for å fravike fullmakten. I 61 
endringsforslaget som foreligger vil det måtte stemmes over å fjerne den i motsetning 62 
til dagens situasjon hvor det stemmes over å gi fullmakt. Et alternativ til å legge dette 63 
til i reglementet er å vedta et generelt Studenttingsvedtak som gir redaksjonell 64 
fullmakt. Et slikt vedtak vil lettere kunne omgjøres i ettertid, men vil ikke nødvendigvis 65 
være like synlig som i reglementet. 66 
 67 
Saksbehandlers vurdering 68 
For at Studenttinget skal kunne gjøre fornuftige vedtak er det en forutsetning at 69 
Studenttingsmedlemmene har satt seg inn i saken på forhånd og fått med seg 70 
debatten rundt den enkelte saken. Saksbehandler mener derfor det er uheldig at 71 
reglementet åpner for at studenttingsmedlemmer som kommer sent til et møte kan 72 
votere i en sak uten å ha fått deltatt i den tilhørende debatten. Dette er bakgrunnen 73 
for at det er foreslått å legge til at Studenttinget aktivt må innvilge stemmerett til 74 
studenttingsmedlemmer som kommer etter at en sak har blitt åpnet. Saksbehandler 75 



 3 
mener at en formulering om at Studenttinget skal votere er det mest 76 
hensiktsmessige. En formulering om at studenttinget kan votere over om stemmerett 77 
skal innvilges innebærer at studenttinget aktivt må be om å fjerne stemmeretten til 78 
noen i den aktuelle saken. Saksbehandler mener dette er uheldig ettersom det vil 79 
skape en terskel for å be om votering. Ved å reglementsfeste at man skal votere 80 
fjerner man denne terskelen. 81 
 82 
Arbeidsutvalget 83 
Arbeidsutvalget har sett et behov for å tydeliggjøre hvordan medlemmene til 84 
arbeidsutvalget velges og forankre stillingen i en spesifikk studieby. Dette er som 85 
følge av at det tidligere har blitt reist spørsmålstegn ved om arbeidsutvalgets 86 
medlemmer med unntak av stedlig ledere må ha arbeidssted i Trondheim. 87 
Saksbehandler mener det er viktig at leder, læringsmiljøpolitisk ansvarlig, fagpolitisk 88 
ansvarlig og internasjonalt ansvarlig har arbeidssted i Trondheim. Majoriteten av 89 
Studenttingets administrative ressurser samt at de daglige møtearene som er 90 
tilknyttet disse stillingene ligger i Trondheim. Det ville derfor medført stor ulempe om 91 
disse stillingene har arbeidssted i andre byer. 92 
 93 
Stedlige leders rolle i arbeidsutvalget har vært mye omdiskutert. Usikkerhet knyttet til 94 
hvorvidt stedlig ledere er bundet av Studenttingets politikk har vært en 95 
problemstilling. Noe av kilden til denne usikkerheten kan være at stedlig ledere ikke 96 
blir valgt av studenttinget, men av sitt lokale parlament. Stedlig leder får dermed aldri 97 
studenttingets tillit som del av dets arbeidsutvalg med dagens modell. Saksbehandler 98 
mener dette er et demokratisk problem som må løses i revideringen av reglementet.  99 
 100 
En løsning som har blitt diskutert er å fjerne stedlig ledere som en del av 101 
studenttingets arbeidsutvalg, men ta dem inn i ledergruppa på lik linje som 102 
styrerepresentantene. Stedlig ledere vil da være med på arbeidsutvalgsmøtene og 103 
ha tale og forslagsrett i alle saker arbeidsutvalget behandler, men ikke stemmerett. 104 
De vil heller ikke være bundet av Studenttingets vedtak og man slipper dermed å 105 
havne i en situasjon der studenttinget og lokalt parlament har motstridende vedtak. 106 
En ulempe med denne løsningen er at man kan ende opp med å distansere stedlig 107 
ledere fra arbeidet til studenttinget og svekke stemmen fra Gjøvik og Ålesund inn i 108 
arbeidet. Når stedlig ledere heller ikke er en formel del av arbeidsutvalget kan man 109 
også risikere at de heller prioriterer det lokale arbeidet fremfor å delta i 110 
arbeidsutvalgsmøtene. 111 
 112 
I tidligere diskusjoner har ledergruppa konkludert med at man fortsatt ønsker stedlig 113 
ledere som en del av Studenttingets arbeidsutvalg, men at det er nødvendig at disse 114 
formelt blir tildelt Studenttingets tillit. Ettersom det ville vært problematisk at 115 
studenttinget velger stedlig leder i stedet for det lokale parlamentet har 116 
arbeidsutvalget foreslått en løsning der Studenttinget godkjenner stedlig ledere som 117 
en del av sitt arbeidsutvalg. Dersom Studenttinget ikke ønsker å gi stedlig leder tillit til 118 
å sitte i arbeidsutvalget vil vedkommende fortsette som leder for det lokale 119 
parlamentet, men ikke har stemmerett i saker arbeidsutvalget behandler.  120 
 121 
Karantenetid ved mistillit 122 
Saksbehandler anser innføring av karantenetid som et hensiktsmessig virkemiddel 123 
for å kunne gi mistillit større effekt. Karantenetid kan også fungere som en 124 
refleksjonsperiode hvor vedkommende får analysert egne handlinger og korrigert 125 



 4 
adferd. Lengden på karantenetiden må vurderes fra sak til sak basert på bakgrunn 126 
for mistilliten. Det er et viktig prinsipp at man skal få en sjanse til, og ha mulighet til å 127 
forbedre seg. Saksbehandler mener derfor det er viktig at karantenetiden ikke blir for 128 
lang, slik at vedkommende i praksis aldri kan stille til råd, verv eller utvalg 129 
Studenttinget velger eller oppnevner til igjen. 130 
 131 
En mulig løsning kan være å forhåndsdefinere alternativ til lengde på karantenetid. 132 
Fordelen med en slik løsning er at det vil være lettere å forholde seg til et sett med 133 
forhåndsdefinerte karantenelengder enn om det ikke ligger noen rammer til grunn. 134 
Dette vil også kunne forhindre at karantenetiden blir uforholdsmessig lang. Problemet 135 
med en slik løsning er at den er lite fleksibel med tanke på når karantenetiden vil 136 
være over. Studenttinget kan derfor risikere å ende opp med å måtte velge mellom 137 
en karantenetid som enten blir for lang eller for kort. 138 
 139 
En annen løsning kan være å forhåndsdefinere en øvre grense for karantenetiden, 140 
men la Studenttinget velge fritt innenfor dette intervallet. Det vil skape mer fleksibilitet 141 
med tanke på når vedkommende kan stille til valg igjen, samtidig som man ikke kan 142 
gi en uforholdsmessig lang karantene. Det kan derimot være mer krevende å enes 143 
om et forslag når det ikke er noe som legges til grunn. 144 
 145 
Saksbehandler mener det er uklokt at arbeidsutvalget skal innstille på en 146 
karantenetid, ettersom dette i praksis medfører at arbeidsutvalget innstiller på om det 147 
skal fattes mistillit eller ikke. Arbeidsutvalget har ikke som vane å innstille i 148 
personvalg. Saksbehandler mener det derfor vil være feil å innstille i mistillitssaker. 149 
 150 
Alle mistillitssaker er lukkede saker. Det innebærer at det kun er personene som er til 151 
stede under behandlingen som kan få innsyn i bakgrunn for mistillit. Dette medfører 152 
at dersom det åpnes for at Studenttinget kan oppheve karantenetid ved en senere 153 
anledning er det ikke gitt at alle Studenttingsmedlemmene har innsyn i hva som var 154 
bakgrunn for at mistillit ble fattet. Disse kan heller ikke få innsyn i saken i etterkant. 155 
Saksbehandler mener det vil være veldig uheldig om Studenttinget kan fatte et 156 
vedtak om å oppheve en karanteneperiode, uten at alle medlemmene har innsikt i 157 
bakgrunnen for det opprinnelige vedtaket.  158 
 159 
Hver mistillitssak er unik. Det vil derfor være vanskelig å kunne definere et 160 
rammeverk som fungerer universelt for alle saker Studenttinget potensielt må 161 
behandle i fremtiden. Selv om det er krevende, mener saksbehandler at 162 
Studenttinget må kunne ha frie rammer til å avgjøre lengden på karantenen i den 163 
enkelte saken. 164 
 165 
Redaksjonell fullmakt 166 
Saksbehandler ser at det er både fordeler og ulemper med å innføre en generell 167 
redaksjonell fullmakt i Studenttingets reglement. Den største fordelen er at 168 
redaksjonell fullmakt er et gjengående vedtak som kan oppleves som overflødig for 169 
representantene i Studenttinget. Dette vil frigi tid og energi til mer interessante 170 
diskusjoner og vedtak rundt Studenttingets politikk. Vedtaket kan også hjelpe med å 171 
gjøre Studenttingsmøter mindre repetitive. Motargumentet sentrerer seg i hovedsak 172 
rundt om dette vil overføre makt fra Studenttinget til Arbeidsutvalget. Det kan tenkes 173 
at det finnes situasjoner der fullmakten ikke er ønsket. Saksbehandler anser at dette 174 
er dekket ved at Studenttinget kan fravike den generelle redaksjonelle fullmakten når 175 
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ønsket. Det er trolig ikke mange tilfeller dette vil være relevant, så da er det en fordel 176 
at den redaksjonelle fullmakten er standardisert. Til dette kan man igjen stille 177 
spørsmål med om standardisering vil føre til en høyere terskel for å ikke gi 178 
redaksjonell fullmakt. Det kan oppleves som vanskeligere å løfte et ønske om å gå 179 
imot fullmakten enn om det alltid stemmes over denne saken. 180 
 181 
Et annet motargument til endringsforslaget er om det å legge fullmakten i 182 
reglementet vil gjøre det vanskelig for Studenttinget å endre vedtaket ved en senere 183 
anledning da reglementsendringer krever mer gjennomgående behandling enn et 184 
vanlig Studenttingsvedtak. Saksbehandler anerkjenner at det er mulig å heller fatte et 185 
vanlig vedtak på dette dersom Studenttingsrepresentantene vegrer seg for å forankre 186 
en slik fullmakt i reglementet. Ulempen med dette er at et slikt vedtak gjerne blir 187 
mindre synlig for Studenttingsrepresentantene. Reglementet er et sentralt dokument 188 
som alle representantene skal ha kjennskap til. Det er derimot vanskeligere for 189 
Studenttingsrepresentantene å vite om alle tidligere vedtak gjort av Studenttinget, og 190 
det kan dermed bli vanskeligere for dem å vite at de har mulighet til å reversere den 191 
redaksjonelle fullmakten. Saksbehandler mener likevel at bør være en høy terskel for 192 
å forankre en slik fullmakt i reglementet ettersom det er vanskelig å endre på, og vil 193 
heller anbefale at en slik fullmakt blir forankret som et studenttingsvedtak. 194 
 195 
Arbeidsutvalgets innstilling 196 
Studenttinget vedtar forslag:  197 

F0.1.1, F0.1.2, F0.1.3, F0.1.4, F0.1.5, F1.1.1, F1.2.1, F1.2.2, F2.1.1, F2.2.1, F2.2.2, 198 
F3.1.1, F3.2.1, F3.2.2, F3.2.3, F3.3.1, F3.4.1, F3.5.1, F3.6.1, F3.7.1, F3.8.1, F3.9.1, 199 
F3.10.1, F3.11.1, F3.11.2, F4.1.1, F4.1.2, F4.2.1, F4.2.2, F4.2.3, F4.2.4, F4.5.1, 200 
F4.5.2, F5.4.1, F5.4.2, F5.5.1, F6.1.1, F6.1.2, F6.2.1, F6.2.2, F6.3.1, F7.1.1, F7.2.1, 201 
F9.1.1.  202 



 
F 
0.1.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Talerett: Retten til å ta ordet under debatter på møter 
 
Begrunnelse: 
Talerett er omtalt senere i reglementet, men ikke definert. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

   
 
F 
0.1.2 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Forslagsrett: Retten til å foreslå endringer i vedtakssaker 
 
Begrunnelse: 
Forslagsrett er omtalt senere i reglementet, men ikke definert. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
0.1.3 

Strykningsforslag Innstilt: Vedtatt 

Stryke: 
Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets medlemmer på heltid 
 
Begrunnelse: 
Studenttinget har ikke arbeidsutvalgsmedlemmer på deltid lengre. En presisering oppleves 
som overflødig. «Studenttingets ledelse» brukes heller ikke som begrep lengre. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
0.1.4 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU i 
Gjøvik. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU i 
Gjøvik. 
 



Begrunnelse: 
Organisasjonens navn er «Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik». Endringen er foreslått 
siden dette gir et mer korrekt navn. 
Forslagstiller: Markus Grorud  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
0.1.5 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU i 
Ålesund. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU 
i Ålesund. 
 
Begrunnelse: 
Organisasjonens navn er «Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund». Endringen er foreslått 
siden dette gir et mer korrekt navn. 
Forslagstiller: Markus Grorud  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
1.1.1 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Studenttinget NTNU (Studenttinget) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er 
opprettet for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor 
institusjonens styre. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studenttinget NTNU (Studenttinget) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er 
opprettet for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor 
NTNU. 
 
Begrunnelse: 
Studenttinget jobber ikke primært opp mot NTNU-styret, men NTNU som helhet. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 
 



F 
1.2.1 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer 
studentene på NTNU sin sak i disse fora.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studenttinget engasjerer seg også i nasjonal og internasjonal studentpolitikk på vegne av 
NTNUs studenter. 
 
Begrunnelse: 
Mer overordnet formulering. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
1.2.2 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være 
representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studenttinget er valgorgan for alle sentrale styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU 
skal være representert, med unntak av NTNU-styret. Studenttinget er innstillende organ der 
Rektor velger studentrepresentanter. 
 
Begrunnelse: 
Eksisterende formulering kan tolkes slik at Studenttinget er valgorgan også for fakultet- og 
instituttstyrene. Dette mener arbeidsutvalget er uheldig og ønsker å legge til en presisering 
om at det er alle sentrale styrer, råd og utvalg Studenttinget skal velge og innstille til. I tillegg 
er det presisert at Studenttinget ikke er valgorgan for NTNU-styret, da dette er noe hele 
studentmassen velger. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
2.1.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Studenter som stiller til valg må ha studietilhørighet ved stedet de skal representere. 
 
Begrunnelse: 
Presisere at man kun kan stille til valg som representant for egen valgkrets. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 



F 
2.2.1 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
§ 2.3 Valgmåte og valgperiode 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§ 2.2 Valgmåte 
Begrunnelse: 
Paragrafen heter Valgmåte og valgperiode, men omtaler kun valgmåte. Ettersom valgperiode 
er omtalt i Studenttingets valgreglement foreslår arbeidsutvalget å fjerne siste del slik at det 
blir presisert at paragrafen kun omtaler valgperiode. Paragrafnummer er også foreslått justert 
som redaksjonell endring. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
2.2.2 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Enhetene NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund sikres to mandater hver ved kvotering. 
Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Hver studieby sikres minst to – 2 – mandater. Fakultetene sikres ett mandat hver ved 
kvotering. 
 
Begrunnelse: 
Eksisterende formulering kan tolkes slik at Gjøvik og Ålesund kun får to 
Studenttingsrepresentanter hver, selv om en eventuell økning i studentmasse skulle tilsi at de 
får tre mandater ved Huntington-Hill. Etter at forslaget ble sendt til Studenttinget for har det 
kommet frem at «studieby» er en mer hensiktsmessig formulering enn «studiested» i dette 
punktet, da «studiested» kan tolkes til at også alle campus i Trondheim skal sikres to 
mandater med kvotering. I endelig forslag er forumelingen «ved kvotering» fjernet. Dette er 
som følge av at valget til Studenttinget er 3 separate valg med hver sin valgkrets. Det vil 
derfor ikke kvoteres inn kandidater fra en studieby. Med ny formulering ivaretar man at 
mandatene blir fordelt med Huntington Hill metoden, men dersom en studieby bare får ett 
mandat som følge av fordeling skal de sikres ett ekstra slik at alle studiebyer har minst to 
mandater hver. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

  
 
 
 
 
 



F 
3.1.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Arbeidsutvalget skal innstille på hvorvidt saker med eksterne saksbehandlere behandles eller 
avvises med begrunnelse. 
Begrunnelse: 
Arbeidsutvalget mener det vil være hensiktsmessig å innstille på hvorvidt saker fra eksterne 
saksbehandlere skal tas opp i Studenttinget eller ikke. Dette er for å hindre at Studenttinget 
potensielt bruker tid på tullesaker eller saker som ikke hører hjemme i Studenttinget. 
Studenttinget vil likevel ha mulighet til å ta opp saken og behandle den på det aktuelle 
Studenttingsmøtet dersom de er uenige med arbeidsutvalget.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
3.2.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
§ 3.2 Møterett 
Alle har møterett på Studenttingsmøter, så lenge møtet ikke er vedtatt lukket i henhold til § 
3.10. Møtedatoer og møteinnkalling skal være bekjentgjort på Studenttingets nettsider. 
 
Begrunnelse: 
Dette har vært gjeldene praksis, men har ikke vært presisert. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
3.2.2 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studenttingets Arbeidsutvalg er ansvarlig for at innkallinger til Studenttingsmøter blir sendt ut 
til Studenttingsrepresentantene og andre interessenter. 
 
Begrunnelse: 
Tydeliggjøring av eksisterende praksis. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 



F 
3.2.3 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Innkallingen med innstilling fra Arbeidsutvalget i alle saker skal være sendt representantene i 
Studenttinget senest fire – 4 – dager før møtedato. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Innkallingen skal være sendt til representantene i Studenttinget senest fire – 4 – dager før 
møtedato. Alle saker skal sendes med innstilling eller Arbeidsutvalgets bemerkning. 
 
Begrunnelse: 
Bedre formulering av eksisterende paragraf. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
3.3.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Faste representanter som ikke kan delta på et Studenttingsmøte skal varsle forfall så snart 
som mulig etter møteplanen er gjort kjent. Forfall meldes til Arbeidsutvalget. 
 
Begrunnelse: 
Tydeliggjøre forventning til Studenttingsrepresentantene. Det er arbeidsutvalget som formelt 
har ansvar for Studenttingsmøtene. Forfall bør derfor varsles til arbeidsutvalget. 
 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
F 
3.3.2 

Tilleggsforslag Innstilt: Avvist 

Ny tekst: 
Faste representanter som ikke kan delta på et Studenttingsmøte skal varsle forfall så snart 
som mulig etter møteplanen er gjort kjent. Forfall meldes til Ledergruppa. 
 
Begrunnelse: 
Dette er for å gi muligheten for å melde forfall til hele ledergruppa og ikke bare 
arbeidsutvalget. 
Forslagstiller: Markus Grorud  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 
 
 



F 
3.4.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Dersom en representant eller vara kommer til møtet etter at en sak er åpnet skal 
Studenttinget votere over om representanten skal få stemmerett i den aktuelle saken. Vedtak 
skal skje med ⅔ kvalifisert flertall. 
 
Begrunnelse: 
For at Studenttinget skal kunne gjøre fornuftige vedtak er det en forutsetning at 
Studenttingsmedlemmene har satt seg inn i saken på forhånd og fått med seg debatten rundt 
den enkelte saken. Saksbehandler mener derfor det er uheldig at reglementet åpner for at 
studenttingsmedlemmer som kommer sent til et møte kan votere i en sak uten å ha fått deltatt 
i den tilhørende debatten. Dersom en Studenttingsrepresentant skulle komme sent til et møte 
bør terskelen for å kunne innvilge stemmerett ligge ganske høyt.  
 
En formulering om at studenttinget kan votere over om stemmerett skal innvilges innebærer 
at studenttinget aktivt må be om å fjerne stemmeretten til noen i den aktuelle saken. Dette er 
uheldig ettersom det vil skape en terskel for å be om votering. Ved å reglementsfeste at man 
skal votere fjerner man denne terskelen. 
 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
3.4.2 

Tilleggsforslag Innstilt: Avvist 

Ny tekst: 
Dersom en representant eller vara kommer til møtet etter at en sak er åpnet skal 
Studenttinget votere over om representanten skal miste sin stemmerett i den aktuelle saken. 
Vedtak skal skje med ⅔ kvalifisert flertall.. 
 
Begrunnelse: 
Det er rett å vedta at studenttinget burde ha et mandat for å inndra stemmeretten til en 
studenttingsrepresentant, dersom det er grunnlag for at gitt representant ikke har innsikt i sak 
som behandles. Dette fordi det burde kunne stilles krav til studenttingsrepresentanters innsikt 
i saker de skal behandle. 
 
Studenttinget bør som hovedsak ha tillit til sine medrepresentanter og fratagelsen av 
stemmerett er et alvorlig vedtak. Tvilen bør komme studenttingsrepresentanten til gode. Med 
dette mener jeg at det skal en majoritet til for å kunne inndra denne stemmeretten. 
I andre diskusjoner har det kommet frem at studenttinget ikke har mandat til å vedta mistillit til 
sine medrepresentanter, da disse er valgt av studentene, og kun studentene har mandat til å 
inndra denne tilliten. Hva er dette forslaget annet enn et mistillitsforslag i begrenset omfang. 
Forslagstiller: Jonas Låstad  Vedtatt/Falt 

 



F 
3.4.3 

Tilleggsforslag Innstilt: Avvist 

Ny tekst: 
Dersom en representant eller vara kommer til møtet etter at en sak er åpnet kan 
Studenttinget votere over om representanten skal få stemmerett i den aktuelle saken. Vedtak 
skal skje med ⅔ kvalifisert flertall. 
 
Begrunnelse: 
I forslag 3.4.1 står det at når en representant kommer for sent inn i en sak så er Studenttinget 
nødt til å votere over om representanten skal få stemmerett saken eller ikke. Dette er 
uavhengig av om representanten har lyst til å ta del i saken eller ikke. I et tilfelle hvor en 
representant er sen og ikke har lyst til å ha stemmerett i saken bør det ikke være nødvendig 
at Studenttinget skal bruke tid på å votere over om representanten skal få stemmerett i saken 
eller ikke. Derfor foreslås det å endre «skal» til «kan». 
Forslagstiller: Markus Grorud  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
3.5.1 

Strykningsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på Studenttingets møter. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Alle studenter ved NTNU har forslagsrett på Studenttingets møter. 
 
Begrunnelse: 
Arbeidsutvalget ønsker å begrense eksternes mulighet til å sende inn endringsforslag direkte 
på Studenttingssaker. Dersom det likevel skulle være ønskelig å innvilge forslagsrett til faste 
observatører som ikke er studenter på NTNU har Studenttinget myndighet til å gjøre dette jfr. 
Forretningsorden. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
F 
3.6.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Arbeidsutvalget har redaksjonell fullmakt i alle vedtak gjort av Studenttinget, så fremt 
Studenttinget ikke vedtar å fravike dette. 
 
Begrunnelse: 
Det har vært et ønske blant flere Studenttingsrepresentanter om å innføre en generell 
redaksjonell fullmakt da dette er et gjengående vedtak for de fleste saker som behandles i 
Studenttinget. Det oppleves av noen som om dette tar unødig tid fra andre diskusjoner og 
vedtak.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 



F 
3.7.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Arbeidsutvalgets innstilling ligger til grunn hvis ikke annet blir bestemt av Studenttinget. 
 
Begrunnelse: 
Presisering av gjeldene praksis 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
3.8.1 

Redaksjonelt endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Studenttingsrepresentanter, Studenttingets ledelse og Kontrollkomiteen kan for å 
kommentere et vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. 
protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet heves. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studenttingsrepresentanter, Studenttingets Arbeidsutvalg og Kontrollkomiteen kan for å 
kommentere et vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere 
henholdsvis protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder. Disse må meldes før møtet 
heves. 
 
Begrunnelse: 
Endre «Studenttingets ledelse» til «Studenttingets Arbeidsutvalg». 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 

 
 
 

F 
3.9.1 

Redaksjonelt endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Ledelsen, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke 
Studenttinget aktivt fjerner den. 
Ny tekst: 
Ledergruppen, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke 
Studenttinget aktivt fjerner den. 
 
Begrunnelse: 
Endre «Ledelsen» til «Ledergruppen» 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 



F 
3.10.1 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Studentrepresentantene i Styret 
En representant fra:  

● Alle Studentrådene ved fakultetene 
● Velferdstinget 
● Studentparlamentet DMMH 
● NSO 
● DION 
● Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studentrepresentantene i NTNU-styret. Representanter fra studentdemokratier tilknyttet Sit, 
Norsk studentorganisasjon, studentrådene ved fakultetene, Velferdstinget, DION og styrer, 
råd og utvalg Studenttinget velger eller innstiller til. 
 
Begrunnelse: 
Endring til formulering som favner alle de samme faste observatørene uten å bruke en 
uttømmende liste. DMMH skal ikke forskjellsbehandles fra andre studentdemokrati tilknyttet 
Sit.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
3.11.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
§ 3.12 Konstituerende Studenttingsmøte 
Konstituerende Studenttingsmøte er møtet hvor det påtroppende Studenttinget velger 
medlemmer til sitt Arbeidsutvalg. Møtet gjennomføres på høsten. 
 
Begrunnelse: 
Konstituerende Studenttingsmøte blir omtalt i reglementet, men har ikke blitt definert. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F 
3.11.2 

Redaksjonelt endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
§3.2 Innkalling 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§3.3 Innkalling 
 
Gammel tekst: 
§ 3.3 Vedtaksdyktighet 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§ 3.4 Vedtaksdyktighet 

Gammel tekst: 
§ 3.4 Stemmerett 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§3.5 Stemmerett 

Gammel tekst: 
§3.5 Tale- og forslagsrett  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§3.6 Tale- og forslagsrett 

Gammel tekst: 
§ 3.6 Vedtak 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§3.7 Vedtak 
 
Gammel tekst: 
§3.7 Stemmelikhet 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§3.8 Stemmelikhet 

Gammel tekst: 
§3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§3.9 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 
 
Gammel tekst: 



§3.9 Møte for lukkede dører 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§3.10 Møte for lukkede dører 
 
Gammel tekst: 
§3.10 Faste Observatører 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§3.11 Faste Observatører 
 
Begrunnelse: 
Redaksjonell endring av paragrafnummer ettersom det er foreslått å legge til ny §3.2. Endring 
behandles i bolk. 
Merknad: 
Må sees i sammenheng med F3.2.1. Dersom F3.2.1 faller anbefales F3.11.1 avvist. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
4.1.1 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Studenttingets ledergruppe utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget, og består av 
Studenttingets heltidsstillinger og arbeidsutvalget. Ledergruppen fordeler selv oppgaver som 
ikke er definert i reglementet eller stillingsinstruksene. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studenttingets Arbeidsutvalg utgjør den daglige ledelsen i Studenttinget. Ledergruppen 
består av Arbeidsutvalget og studentrepresentantene i NTNUs styre som takker ja til stilling i 
Studenttinget. Ledergruppen fordeler selv oppgaver som ikke er definert i reglementet eller 
stillingsinstruksene. 
 
Begrunnelse: 
Presisering av beskrivelse av Studenttingets ledergruppe ettersom det ikke eksisterer 
deltidsstillinger lengre, samt at Studentrepresentantene i NTNU-styret kan takke nei til 
stillingen i Studenttinget.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 
 
 



F 
4.1.2 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Flytte fra §4.2 til §4.1: 
Arbeidsutvalget er bundet av Studenttingets vedtak. 

Begrunnelse: 
Passer bedre inn under §4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet enn 
§4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
4.2.1 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Arbeidsutvalget består av seks – 6 – medlemmer på heltid. Medlemmene, med unntak av 
stedlig leder Gjøvik og stedlig leder Ålesund, velges til bestemte verv. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Arbeidsutvalget består av seks – 6 – medlemmer på heltid, hvorav fire – 4 – har arbeidssted i 
Trondheim og velges på Studenttingets konstituerende møte. 
 
Begrunnelse: 
Ønsker å presisere at de fire medlemmene av arbeidsutvalget som velges på konstituerende 
møte har arbeidssted i Trondheim.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
4.2.2 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Leder velges først, og så avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. Studenttinget utpeker en 
nestleder blant de valgte til arbeidsutvalget. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
På Studenttingets konstituerende møte skal leder velges først. Rekkefølgen for de 
påfølgende valgene avgjøres ved loddtrekning. Studenttinget utpeker en nestleder blant de 
valgte til arbeidsutvalget i Trondheim. Leder kan ikke bli valgt som nestleder. 

Begrunnelse: 
Ønsker å legge til en presisering om at nestleder skal velges blant arbeidsutvalgets stillinger 
som har arbeidssted i Trondheim, samt at leder ikke kan bli valgt som nestleder. 
Forslagstiller: Markus Grorud  Vedtatt/Falt 

 
 



F 
4.2.3 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være 

• Leder 
• Fagpolitisk ansvarlig 
• Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 
• Internasjonal ansvarlig 
• Stedlig leder Gjøvik 
• Stedlig leder Ålesund 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Arbeidsutvalgets stillinger med arbeidssted i Trondheim skal være: 

• Leder 
• Fagpolitisk ansvarlig 
• Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 
• Internasjonalt ansvarlig 

Arbeidsutvalgets to øvrige stillinger er Stedlig leder Gjøvik og Stedlig leder Ålesund. Disse 
velges av de lokale studentparlamentene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund, som ledere av de 
lokale studentparlamentene. 
Begrunnelse: 
Presisering av arbeidsutvalgets medlemmer og stedlig leders rolle 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
4.2.4 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Stedlige ledere godkjennes formelt av Studenttinget for å være en del av Studenttingets 
Arbeidsutvalg. 
 
Begrunnelse: 
De stedlige lederne velges av sine respektive Studentparlament, men har også en rolle i 
Studenttinget NTNU og stemmerett på AU-møtene. Det er da ønskelig at Studenttinget skal 
foreta en formell godkjenning av de Stedlige lederne, for at makten de får i Studenttinget er 
forankret i Studenttinget.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 



F 
4.5.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
§4.5 Vedtaksdyktighet 
Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig ved minst 50% oppmøte. 
Begrunnelse: 
Ønsker å legge inn føring for hvor mange som må være tilstede på arbeidsutvalgsmøtene for 
å kunne fatte vedtak eller innstille på saker. Slik reglementet er nå kan det tolkes slik at én 
person på et AU-møte er nok til å kunne innstille på saker til studenttinget eller oppnevne 
representanter til arbeidsgrupper og liknende. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
4.5.2 

Redaksjonelt endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
§4.5 Stemmelikhet 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
§4.6 Stemmelikhet 
Gammel tekst: 
§4.6 Observatører 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
§4.7 Observatører 
Begrunnelse: 
Redaksjonell endring som følge av forslag om å legge til ny paragraf §4.5 

Merknad: 
Må sees i sammenheng med F4.5.1. Anbefales avvist dersom F4.5.1 faller. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F 
5.4.1 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Dersom en studentrepresentant som Studenttinget har valgt, oppnevnt eller innstilt trekker 
seg, eller får vedtatt mistillit mot seg i henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende 
studenttingsmøte. 
 
Begrunnelse: 
Bredere formulering slik at det gjelder alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger eller 
oppnevner til. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
F 
5.4.2 

Strykningsforslag Innstilt: Vedtatt 

Strøket tekst: 
, men tidligst 14 dager etter at vervet ble ledig. Studenttinget kan fravike denne 
bestemmelsen med kvalifisert flertall. 
Begrunnelse: 
Foreslås strøket ettersom man potensielt må vente veldig lenge på å få fylt en plass dersom 
en representant trekker seg eller får vedtatt mistillit med eksisterende formulering. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
5.5.1 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Ved stemmelikhet gjenåpnes talelisten og det holdes omvalg mellom de representantene som 
fikk like mange stemmer. 
 
Begrunnelse: 
Det oppleves lite hensiktsmessig å gå direkte til omvalg uten å åpne talelisten igjen ved 
stemmelikhet. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 



F 
6.1.1 

Redaksjonelt endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
§6.1 Ledelsen 
Ny tekst: 
§6.1 Arbeidsutvalget 
Begrunnelse: 
Endre til formulering som benyttes i dag. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
6.1.2 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Dersom Stedlige ledere får vedtatt mistillit mot seg skal studentparlamentet orienteres 
 
Begrunnelse: 
Studenttinget kan vedta mistillit mot Stedlige lederes rolle i Studenttinget, men kan ikke fjerne 
dem fra rollen som Stedlige ledere ovenfor sitt studentparlament. De vil da miste rollen sin i 
arbeidsutvalget, men fortsatt inneha den lokale rollen som stedlig leder såfremt ikke 
Studentparlamentet også velger å fjerne dem. Det er ønskelig at Studentparlamentet 
orienteres hvis Studenttinget fatter et slikt vedtak. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
6.2.1 

Endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som 
Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot studentrepresentanter valgt, 
oppnevnt eller innstilt av studenttinget. 
 
Begrunnelse: 
Ønsker en mer generell formulering. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 



F 
6.2.2 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
§ 6.3 Karantenetid 
Etter at Studenttinget har vedtatt mistillit mot en person kan Studenttinget vedta å gi 
vedkommende en karanteneperiode. Innenfor denne perioden kan ikke vedkommende stille 
til råd, verv eller utvalg Studenttinget velger, oppnevner eller innstiller til. 
 
Studenttinget må gjøre en skjønnsmessig vurdering av lengden på karantenetiden basert på 
grunnlaget for mistillit. 
 
Vedtak om lengde på karantenetid skal fattes med kvalifisert ⅔ flertall. 
 
Begrunnelse: 
Ved mistillit kreves det en god prosess inn mot behandling i Studenttinget. Slike saker er 
alvorlige for personene involvert og krever mye tid og ressurser for å behandles på en 
forsvarlig måte. Ettersom en mistillit ofte kommer som et resultat at vedkommende gjentatte 
ganger ikke har klart å vise at de kan skjøtte vervet sitt, vil ikke forsalget bli behandlet før sent 
i perioden. Når de fleste stillinger kun har varighet på 1 år av gangen vil man i praksis kunne 
stille på nytt til samme verv kort tid etter at man har blitt felt i et mistillitsforslag.  
 
Mistillitssaker er lukkede saker, så alle som ikke deltok på den opprinnelige behandlingen kan 
ikke få innsyn i bakgrunnen for mistillit. Dette medfører at om en person som er felt ved 
mistillit stiller til samme verv på nytt vil det med høy sannsynlighet være 
Studenttingsrepresentanter som hverken har eller kan få innsyn i bakgrunnen for det 
opprinnelige mistillitsforslaget. Da er det en betydelig risiko for at vedkommende blir valgt 
igjen, spesielt dersom stemmetallet er lavt for å bli valgt inn. Av samme grunn bør man ikke 
kunne oppheve et vedtak om karanteneperiode, ettersom Studenttinget potensielt må fatte et 
vedtak basert på en sak de ikke kan få innsyn i. 
 
Ettersom hver mistillitssak vil være unik og at det vil være umulig å forutse hvilke saker 
Studenttinget potensielt må behandle i fremtiden bør det ikke legges noen harde føringer for 
lenge karanteneperioden skal være. Dette er noe Studenttinget bør kunne vurdere fra sak til 
sak basert på bakgrunn for mistilliten. 
 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 
 
 
 



F 
6.2.3 

Tilleggsforslag Innstilt: Avvist 

Ny tekst: 
§ 6.3 Karantenetid 
Etter at Studenttinget har vedtatt mistillit mot en person kan Studenttinget vedta å gi 
vedkommende en karanteneperiode. Innenfor denne perioden kan ikke vedkommende stille 
til råd, verv eller utvalg Studenttinget velger, oppnevner eller innstiller til. 
 
Studenttinget må gjøre en skjønnsmessig vurdering av lengden på karantenetiden basert på 
grunnlaget for mistillit. 
 
Vedtak om lengde på karantenetid skal fattes med kvalifisert ⅔ flertall. 
 
Studenttinget kan oppheve en persons karantene med kvalifisert ⅔ flertall. 
Begrunnelse: 
Dersom en person er satt i karantene er det etter forslag 6.2.2 ikke mulig å komme seg ut av 
karantene utenom ved å vente til karantenetiden er over. Det er mulig at en person som blir 
satt i karantene angrer sine handlinger og jobber for å forbedre seg selv. Dersom en person 
gjør dette, burde vedkommende ha mulighet til å få karantenen sin opphevet. 
Forslagstiller: Markus Grorud  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
6.2.4 

Tilleggsforslag Innstilt: Avvist 

Ny tekst: 
§ 6.3 Karantenetid 
Etter at Studenttinget har vedtatt mistillit mot en person kan Studenttinget vedta å gi 
vedkommende en karanteneperiode. Innenfor denne perioden kan ikke vedkommende 
stille til råd, verv eller utvalg Studenttinget velger, oppnevner eller innstiller til. 
 
Studenttinget må gjøre en skjønnsmessig vurdering av lengden på karantenetiden basert 
på grunnlaget for mistillit. Karantenetiden har varighet på 12, 24, 36, 48 eller 60 måneder 
fra mistilliten vedtas.  
 
Vedtak om lengde på karantenetid skal fattes med kvalifisert ⅔ flertall. 
Begrunnelse: 
Ved mistillit kreves det en god prosess inn mot behandling i Studenttinget. Slike saker er 
alvorlige for personene involvert og krever mye tid og ressurser for å behandles på en 
forsvarlig måte. Ettersom en mistillit ofte kommer som et resultat at vedkommende 
gjentatte ganger ikke har klart å vise at de kan skjøtte vervet sitt, vil ikke forsalget bli 
behandlet før sent i perioden. Når de fleste stillinger kun har varighet på 1 år av gangen vil 
man i praksis kunne stille på nytt til samme verv kort tid etter at man har blitt felt i et 
mistillitsforslag.  
 



Mistillitssaker er lukkede saker, så alle som ikke deltok på den opprinnelige behandlingen 
kan ikke få innsyn i bakgrunnen for mistillit. Dette medfører at om en person som er felt 
ved mistillit stiller til samme verv på nytt vil det med høy sannsynlighet være 
Studenttingsrepresentanter som hverken har eller kan få innsyn i bakgrunnen for det 
opprinnelige mistillitsforslaget. Da er det en betydelig risiko for at vedkommende blir valgt 
igjen, spesielt dersom stemmetallet er lavt for å bli valgt inn. Av samme grunn bør man 
ikke kunne oppheve et vedtak om karanteneperiode, ettersom Studenttinget potensielt må 
fatte et vedtak basert på en sak de ikke kan få innsyn i. 
 
Studenttinget bør har et sett med forhåndsdefinerte lengder på karanteneperioden, men 
en maksimal lengde på 5 år. Dette vil gjøre det lettere for Studenttinget å ha noe å ta 
utgangspunkt i. 
Forslagstiller: 
Arbeidsutvalget 

 Vedtatt/Falt 

 
 
F 
6.2.5 

Tilleggsforslag Innstilt: Avvist 

Ny tekst: 
§ 6.3 Karantenetid 
Etter at Studenttinget har vedtatt mistillit mot en person kan Studenttinget vedta å gi 
vedkommende en karanteneperiode. Innenfor denne perioden kan ikke vedkommende stille 
til råd, verv eller utvalg Studenttinget velger, oppnevner eller innstiller til. 
 
Studenttinget må gjøre en skjønnsmessig vurdering av lengden på karantenetiden basert på 
grunnlaget for mistillit. Karantenetiden har varighet på 12 eller 24 måneder fra mistilliten 
vedtas.  
 
Vedtak om lengde på karantenetid skal fattes med kvalifisert ⅔ flertall. 
Begrunnelse: 
Ved mistillit kreves det en god prosess inn mot behandling i Studenttinget. Slike saker er 
alvorlige for personene involvert og krever mye tid og ressurser for å behandles på en 
forsvarlig måte. Ettersom en mistillit ofte kommer som et resultat at vedkommende gjentatte 
ganger ikke har klart å vise at de kan skjøtte vervet sitt, vil ikke forsalget bli behandlet før sent 
i perioden. Når de fleste stillinger kun har varighet på 1 år av gangen vil man i praksis kunne 
stille på nytt til samme verv kort tid etter at man har blitt felt i et mistillitsforslag.  
 
Mistillitssaker er lukkede saker, så alle som ikke deltok på den opprinnelige behandlingen kan 
ikke få innsyn i bakgrunnen for mistillit. Dette medfører at om en person som er felt ved 
mistillit stiller til samme verv på nytt vil det med høy sannsynlighet være 
Studenttingsrepresentanter som hverken har eller kan få innsyn i bakgrunnen for det 
opprinnelige mistillitsforslaget. Da er det en betydelig risiko for at vedkommende blir valgt 
igjen, spesielt dersom stemmetallet er lavt for å bli valgt inn. Av samme grunn bør man ikke 



kunne oppheve et vedtak om karanteneperiode, ettersom Studenttinget potensielt må fatte et 
vedtak basert på en sak de ikke kan få innsyn i. 
 
Studenttinget bør har et sett med forhåndsdefinerte lengder på karanteneperioden, men en 
maksimal lengde på 2 år. Dette vil gjøre det lettere for Studenttinget å ha noe å ta 
utgangspunkt i. Det er viktig at den maksimale karanteneperioden ikke blir for lang ettersom 
alle skal ha mulighet til å forbedre seg og få en ny sjanse. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
6.3.1 

Redaksjonelt endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
§ 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse 
Ny tekst: 
§ 6.4 Offentliggjøring og ikrafttredelse 
Begrunnelse: 
Endre paragrafnummer som følge av ny §6.3 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
7.1.1 

Redaksjonelt endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget. 
 
Begrunnelse: 
Ønsker ikke forkortelse i reglement. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F 
7.2.1 

Redaksjonelt endringsforslag Innstilt: Vedtatt 

Gammel tekst: 
1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget. 
2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  
3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel 
fra Studenttinget, Arbeidsutvalget, leder eller møteleder. 
4. Følge aktivt opp arbeidet i Arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny tekst: 
 

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

2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  
3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 

forespørsel fra Studenttinget, Arbeidsutvalget, leder eller møteleder. 
4. Følge aktivt opp arbeidet i Arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha en 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 
 
Begrunnelse: 
Økt lesbarhet. 
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 

 
 
F 
9.1.1 

Tilleggsforslag Innstilt: Vedtatt 

Ny tekst: 
Studenttinget kan også vedta at endringer i reglementet trer i kraft ved et senere tidspunkt, 
men ikke senere enn påfølgende studenttingsperiode. 
 
Begrunnelse: 
I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at reglementsendringer trer i kraft ved et 
senere tidspunkt. Da bør også Studenttinget ha mulighet til å bestemme dette. For eksempel 
hvis en reglementsendring medfører store endringer i praksis og organisasjon som tar tid å få 
på plass.  
Forslagstiller: Arbeidsutvalget  Vedtatt/Falt 
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