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

Endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 
Siste endring av reglementet ble gjort den 25.11.21. 

§ 0 Definisjoner 
Simpelt flertall:  Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke 
Kvalifisert flertall: Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for 
Absolutt Flertall: Mer enn 50 % av representantene må stemme for 
Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for 
Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for 
 
Studenttingets representanter: De 25 lovlig valgte representantene som sitter rundt bordet og har 
stemmerett. 
Talerett: Retten til å ta ordet under debatter på møtet 
Forslagsrett: Retten til å foreslå endringer i vedtakssaker 
Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU i Gjøvik. 
Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund: Det lokale studentdemokratiske organet ved NTNU i Ålesund. 
Stedlig leder Gjøvik og stedlig leder Ålesund er lederne av de stedlige studentdemokratiene ved 
henholdsvis NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. 
 
 

§1 Myndighet og oppgaver 

§ 1.1 Myndighet 
Studenttinget NTNU (Studenttinget) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet  
for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor NTNU. 

§ 1.2 Oppgaver 
Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for studentene ved 
NTNU. 
Studenttinget engasjerer seg også i nasjonal og internasjonal studentpolitikk på vegne av NTNUs 
studenter. 
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. 

§ 2 Sammensetning 

§ 2.1 Representanter 
Studenttinget består av 25 representanter. Kun enkeltstudenter ved NTNU kan stille til valg og motta 
stemmer i valget. Studenter som stiller til valg må ha studietilhørighet ved stedet de skal representere. 



 
 
 

§ 2.2 Valgmåte 
Representantene velges ved urnevalg fra NTNU i Trondheim, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. 
Mandatene fordeles med Huntington-Hill-metoden. Hver studieby sikres minst to – 2 – mandater. 
Fakultetene sikres ett mandat hver ved kvotering. 

§ 2.3 Utfyllende retningslinjer 
Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget i 
valgreglementet. 

§ 3 Møter 

§ 3.1 Rett til å melde saker 
Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der Arbeidsutvalget ikke er saksbehandlere skal  
være levert til Arbeidsutvalget senest åtte – 8 – dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles. 
Arbeidsutvalget skal innstille på hvorvidt saker med eksterne saksbehandlere behandles eller avvises med 
begrunnelse 

§ 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. 

§ 3.3 Innkalling 
Studenttingets Arbeidsutvalg er ansvarlig for at innkallinger til Studenttingsmøter blir sendt ut til 
Studenttingsrepresentanter og andre interessenter. 
Innkallingen skal være sendt til representantene i Studenttinget senest fire – 4 – dager før møtedato.  
Alle saker skal sendes med innstilling eller Arbeidsutvalgets bemerkning. 

§ 3.4 Vedtaksdyktighet 
Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede. 
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.  

§ 3.5 Stemmerett 
Studenttingets representanter eller vara som møter for faste representanter har stemmerett i alle saker. 
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 2/3 kvalifisert flertall. 

§ 3.6 Tale- og forslagsrett  
Alle har talerett på Studenttingets møter. 
Alle studenter ved NTNU har forslagsrett på Studenttingets møter. 



§ 3.7 Vedtak 
Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men hvis en 
representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og avholdende.  

§ 3.8 Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. Arbeidsutvalgets innstilling ligger 
til grunn hvis ikke annet blir bestemt av Studenttinget. 

§ 3.9 Protokolltilførsel og stemmeforklaring 
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. 

§ 3.10 Møte for lukkede dører 
I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede møter. Ledergruppen, 
Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke Studenttinget aktivt fjerner den. 
Studenttinget kan også innvilge andre møterett. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for 
lukkede dører. 

§ 3.11 Faste Observatører 
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.  

§ 3.12 Konstituerende Studenttingsmøte 
Konstituerende Studenttingsmøte er møtet hvor det påtroppende Studenttinget velger medlemmer til sitt 
Arbeidsutvalg. Møtet gjennomføres på høsten. 

§ 4 Arbeidsutvalget 

§ 4.1 Arbeidsutvalget og ledergruppens ansvar og myndighet  
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. 
Arbeidsutvalget innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget. Arbeidsutvalgets 
innstilling blir lagt til grunn på møtet.  
Arbeidsutvalget kan behandle hastesaker og saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 
Studenttinget.  
Arbeidsutvalget er bundet av Studenttingets vedtak. 
 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget består av seks – 6 – medlemmer på heltid, hvorav fire – 4 – har arbeidssted i Trondheim 
og velges på Studenttingets konstituerende møte. 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.  
 
Arbeidsutvalgets stillinger med arbeidssted i Trondheim skal være: 

• Leder 
• Fagpolitisk ansvarlig 
• Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 
• Internasjonal 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. 
 
Stedlige ledere godkjennes formelt av Studenttinget for å være en del av Studenttingets Arbeidsutvalg. 

§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid 
Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett – 1 – år, enten 1.1-31.12 eller 1.7-30.6, avhengig 
av om de velges inn i Arbeidsutvalget på høsten eller våren. Leder fungerer til ny leder er valgt. 

§ 4.4 Stillingsinstruks 
Arbeidsutvalgets medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i 
denne vedtas av Studenttinget. 

§ 4.5 Vedtaksdyktighet 
Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig med minst 50 % oppmøte. 

§ 4.6 Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet i Arbeidsutvalget avgjør leders stemme. 

§ 4.7 Observatører  
Studentrepresentantene i Styret møter på Arbeidsutvalgets møter, såfremt Arbeidsutvalget ikke ønsker 
noe annet. 

§ 5 Valg i Studenttinget 

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

§ 5.2 Valgmåte 
Ved valg benyttes «single transferable vote» etter retningslinjer for preferansevalg.  
Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved akklamasjon, 
med mindre minst én representant krever skriftlig valg. 

§ 5.3 Kjønnsbalanse 
Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller to – 2 – eller flere personer til, skal  



det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven skal det om  
nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang.  

§ 5.4 Nyvalg i perioden 
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. 

§ 5.5 Stemmelikhet 
Ved stemmelikhet gjenåpnes talerlisten og det holdes omvalg mellom de representantene som fikk like 
mange stemmer. Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. 
Ved stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste møte. 

§ 5.6 Funksjonstid 
Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i sine verv når møtet de 
er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 

§ 5.7 Blanke stemmer  
Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et omvalg. 
Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen skal det holdes nytt valg 
ved neste møte. 

§ 6 Mistillit 

§ 6.1 Arbeidsutvalget 
Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit til personer i Studenttingets arbeidsutvalg.  
Dersom Stedlige ledere får vedtatt mistillit mot seg skal studentparlamentet orienteres 

§ 6.2 Andre 
Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot studentrepresentanter valgt, oppnevnt 
eller innstilt av Studenttinget. 

§ 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 

§ 6.4 Offentliggjøring og ikrafttredelse 
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. Den som får vedtatt mistillit mot seg 
fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget. 



§ 7 Kontrollkomiteen 

§ 7.1 Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget. 

§ 7.2 Oppgaver 
1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot vedtekter, 

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

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

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 
. 

§ 8 Utfyllende retningslinjer 

§ 8.1 Forretningsorden 
Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av Studenttingets 
møter. 

§ 8.2 Økonomireglement 
Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften. 

§ 8.3 Valgreglement 
Studenttinget vedtar et valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til Studenttinget. 

§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer 
Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall. 
Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest to – 2 – 
uker før møtet de skal vedtas. Innstilling fra Arbeidsutvalget og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes 
med innkallingen. 

§ 9 Endring av reglementet 

§ 9.1 Ikrafttredelse 
Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter.  
Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 
Studenttinget kan også vedta at endringer i reglementet trer i kraft ved et senere tidspunkt, men ikke 
senere enn påfølgende studenttingsperiode 



§ 9.2 Innlevering av endringsforslag 
Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest to – 2 – uker før det 
første møte de skal behandles. Innstilling fra Arbeidsutvalget og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal 
sendes med innkallingen. 

§ 10 Oppløsning 
Oppløsning av Studenttinget NTNU vedtas med ⅔  kvalifisert flertall på to etterfølgende møter, og trer i 
kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget fire 
uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs fakulteter skal komme med en uttalelse. 
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