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1 Formål
ITV skal ivareta interessene til studentene på sitt eget institutt opp mot instituttets ledelse og Studentrådet NV.

2 Myndighet
ITV blir valgt av allmøtet eller urnevalg/elektronisk valg og representerer studentene ved sitt institutt. ITV velges
for ett år av gangen. Dette kan ved unntak fravikes dersom ITV avtrer før perioden er over. Om dette er tilfellet kan
kandidater ved siste utførte valg tiltre stillingen, uten et nyvalg. Det skal tas hensyn til plassering, i.e. andreplass
prioriteres over tredjeplass osv. Ellers gjøres dette på allmøte.

3 Arbeidsoppgaver
• Informasjonspliktig overfor Studentrådet NV og har møteplikt på studentrådsmøter.
• Har møteplikt og er informasjonspliktig ovenfor studentrådet NVs allmøter.
• Skal sette av 1 time i uken der man er tilgjengelig for instituttets studenter, etter avtale med FTV-ene, på

studentrådskontoret, linjeforeningslokaler eller en annen plass som tjener formålet.
• Fungerer som HMS-representant ved instituttet og rapporterer dette arbeidet til HMS-representant (FTV) ved

fakultetet.
• Følger opp studenttillitsvalgte i de ulike klassene (KTV), dersom de eksisterer. Samt gjennomføre valg av disse

hos førsteklassestudentene sammen med studenttillitsvalgte i de ulike programmene (PTV).
• Koordinerer de tillitsvalgte på instituttet og har oversikt over disse, samt å ta deres saker videre til studentrådet.
• Delta på medarbeidersamtale med FTV(ene) én gang i semesteret.
• Delta aktivt i valgperioden med rekruttering og promotering.
• Sørger for kontinuitet i vervet ved å fremskaffe kandidater og etterfølgere, samt gi en god innføring i vervet til

de som blir valgt.
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4 Møter
De instituttillitsvalgte sitter i følgende møter og utvalg.

• Studentrådet NV
• Ledermøte på instituttnivå, der dette finnes
• Undervisningsutvalget på instituttnivå, der dette finnes og andre ikke er valgt
• Instituttstyret
• ITV fra rammeplanstyrte ingeniørutdanninger skal også delta på formøtene til Forvaltningsutvalget for Ingeni-

ørutdanningene (FUI)

5 Godtgjørelse
Institutttillitsvalgte får honorering fra fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU. Ved NV utgjør
dette, per nå 60 timer per semester.

6 Ikrafttredelse
Stillingsinstruksen trer i kraft umiddelbart etter allmøtet heves.

7 Endringer
Endringer av stillingsinstruksen må vedtas ved alminnelig flertall på allmøtet.
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