
Allmøte for studenter ved fakultet for naturvitenskap 3.11.2021  
Endringsforslag til gjeldende vedtekter og stillingsinstrukser  
 

Stillingsinstruks ITV       Foreslått av FTV 

§3 Arbeidsoppgaver, Kulepunkt 2 

Endringsforslag: 
Fra: 
Informasjonspliktig overfor allmøtene ved fakultet og har møteplikt på allmøtene. 
Til: 
Har møteplikt og er informasjonspliktig ovenfor studentrådet NVs allmøter 
Begrunnelse:   
Redaksjonell endring som bedre beskriver arbeidsoppgavene til de tillitsvalgte. Da det 
presiserer hvilket allmøte det er snakk om. 

 

§3 Arbeidsoppgaver, Kulepunkt 5 

Endringsforslag: 
Fra:  

• Følger opp studenttillitsvalgte i de ulike klassene (KTV), dersom de eksisterer, og 
studieretningene sammen med studenttillitsvalgte på studieprogrammet (PTV), samt ta deres 
saker videre til Studentrådet NV. 

 
Til: 

• Følger opp studenttillitsvalgte i de ulike klassene, dersom de eksisterer. Samt gjennomføre 
valg av disse hos førsteklassestudentene sammen med studenttillitsvalgte i de ulike 
programmene. 

• Koordinerer de tillitsvalgte på instituttet og har oversikt over disse, samt å ta deres saker 
videre til studentrådet. 

Begrunnelse:   
Et ønske om å tilpasse rollen til institutttillitsvalgte for å bedre følge studentrådet NVs 
organisasjonsstruktur. Og mer effektivt organisere tillitsvalgte på fakultetet. 

 

§5 Godtgjørelse 

Endringsforslag: 
Fra: 
ITV får honorering fra fakultetet i samsvar med avtale mellom Studenttinget og NTNU. Ved NV utgjør 
dette, per nå, 60 timer per semester. 
Til: 
Institutttillitsvalgte får honorering fra fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU. 
Ved NV utgjør dette, per nå 60 timer per semester. 
Begrunnelse: 
Dette er et redaksjonelt forslag for å tydeliggjøre godtgjørelsesavtalen i stillingsinstruksen. Samt å 
endre ordlyden slik at den er lik for FTV og ITV. 

 
 
 
 



Stillingsvedlegg ITV Ålesund      Foreslått av FTV 
Nytt dokument 

Tilleggsforslag:  
Nytt dokument. Se vedlegg i sakslisten. 
Bakgrunn: 
Det er ønsket å legge ved stillingsvedlegget for at stillingsbeskrivelsen til de tillitsvalgte skal være mer 
virkelighetsnær. Studentparlamentet i Ålesund (SPA) har vedtatt et stillingsvedlegg for tillitsvalgte i 
Ålesund, dette dokumentet opprettholdes og skal oppdateres etter vedtak fra SPA.  

 

Stillingsinstruks PTV       Foreslått av FTV 
Nytt dokument 

Tilleggsforslag:  
Nytt dokument. Se vedlegg i sakslisten. 
Bakgrunn: 
Studentrådet har i det siste hatt problematikk rundt programtillitsvalte, et aspekt av dette har  

 

Stillingsinstruks KTV       Foreslått av FTV 
Nytt dokument 

Tilleggsforslag:  
Nytt dokument. Se vedlegg i sakslisten. 
Bakgrunn: 
Studentrådet har i det siste hatt problematikk rundt programtillitsvalte, et aspekt av dette har  

 

Stillingsinstruks FTV       Foreslått av FTV 
§6 Godtgjørelse 

Endringsforslag: 
Fra: 
FTV-ene får honorering av fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU. 
Til: 
Fakultetstillitsvalgte får honorering fra fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU. 
Ved NV utgjør dette, per nå 175 timer per semester. 
Begrunnelse: 
Dette er et redaksjonelt forslag for å tydeliggjøre godtgjørelsesavtalen i stillingsinstruksen. Samt å 
endre ordlyden slik at den er lik for FTV og ITV. 

 
Stillingsinstrukser generelt      Foreslått av FTV 

Redaksjonell fullmakt: 

Bakgrunn: 
Saksbehandler ber om redaksjonell fullmakt til å redigere stillingsbeskrivelsen i en ikke 
meningsbærende måte. Det ble vedtatt i 2020 at saksbehandler har redaksjonell fullmakt i 
vedtektene. Vi ber om det samme for stillingsinstruksene generelt. 

 


