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SU-sak 06/17
Saksbehandler: Emily Catherine Florence Jackson

Orienteringssak:
Samarbeidsavtale mellom Rektor NTNU og Studenttinget
Forkortelser
SU
FTV
ITV
PTV

– Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

Den 20. desember 2016 inngikk daværende leder av Studenttinget (STi) inn en ny avtale med rektor
om tilrettelegging for studentorganenes arbeid ved NTNU. Denne avtalen har som funksjon å etablere
retningslinjer for hvordan NTNU sentralt, samt fakultetene kommer til å jobbe for å støtte opp under
studentorganenes virksomhet (inkludert Studentrådet SU) gjennom blant annet honorering og
fristasjon (lokaler og kontorplass til studentorganene). Avtalen erstatter den gamle samarbeidsavtalen
mellom STi og Rektor, som ble underskrevet i 2005.
Med andre ord, er det denne avtalen SU-fakultetet bes om å forholde seg til når de skal lønne de
fakultet-, institutt- og programtillitsvalgte studentene ved fakultet. Når vi sammenligner akkurat disse
vilkårene med den tidligere avtalen fra 2005 ser vi at det har blitt gjort én liten og to ganske
dramatiske endringer når det kommer til honoreringspraksis, den ene lille endringen er at FTVene nå
blir honorert med 175 timer (i stedet for 160 timer) per semester. Når det kommer til de mer
dramatiske endringene så har det nå blitt slik at (1) kun ITVer og PTVer som sitter i studentrådet blir
honorert for sitt verv og at (2) både ITVer og PTVer får 60 timer for å sitte i studentrådet. Tidligere
var det slik at de programrådstillitsvalgte hadde mulighet til å få opptil 40 timer lønn i semesteret for
sitt verv. De instituttillitsvalgte hadde muligheten til å få opptil 80 timer, avhengig av arbeidets
omfang.
Fakultetstillitsvalgt Emily Jackson er ikke fornøyd med disse endringene som har blitt gjort i den nye
avtalen og vil foreslå for dekan at man heller viderefører tidligere praksis for honorering av
tillitsvalgte ved SU. Et annet alternativ er å utvide Studentrådet SU til å inkludere alle PTVer ved SU,
men dette er ikke noe Emily ser på som en spesielt god idé fordi vi da havner i en situasjon hvor
studentrådsmøtene vil plutselig ha et mangedoblet antall deltagere.

SU-sak 07/17
Saksbehandler: Morten Djupdal
Promotering av tillitsvalgte og Studentrådet
Bakgrunn:
Det ble ytret ønske om større diskusjon rundt hvordan både ITVene og Studentrådet som helhet
kan være mer synlige både når de er valg, og ellers i året.
Vi legger derfor opp til en diskusjonssak der vi arbeider i grupper med ulike problemstillinger
knyttet til synlighet og profilering.
Vedlagt ligger Studenttingets promoteringsstrategi for 2017 som skal vedtas på studenttingsmøte
02.02.
Ferdig diskusjonsgrunnlag vil bli ettersendt.
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NTNU har 39700 studenter, hvorav 33500 av disse studerer i Trondheim, 3800 i
Gjøvik og 2300 i Ålesund. Med nesten 40000 studenter å representere er synlighet
og kommunikasjon med studentmassen viktigere enn noen gang. Det overordnede
målet med denne strategien er at den jevne student på NTNU skal vite hva
Studenttinget jobber med, hvordan man kan engasjere seg og hvordan
valgprosessene er organisert.

Ny nettside:
Arbeidsutvalget skal opprette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan nettsiden til
Studenttinget kan forbedres og komme med en bestilling til ny nettside som skal
være oppe til skolestart 2017.

Sosiale medier:
Sosiale medier er den enkleste måten å nå ut til studentmassen på, derfor ønsker vi
å ha et større fokus på hvordan vi bruker sosiale medier og hvordan disse kanalene
kan brukes best mulig. Et overordnet mål her er å nå 10000 følgere på Facebook.
Andre aktuelle sosiale medier vi kan benytte oss av i større grad er snapchat og
twitter. Her kan små videosnutter på snapchat være en fin måte å vise hva
Studenttinget gjør på et daglig basis.

Valg:
Studenttinget skal oppnå en valgoppslutning på minimum 30 prosent. Skal dette
være mulig må vi ha et langt større fokus på synlighet gjennom hele året. Under
selve valgperioden skal Studenttinget:
 Stå på stand på alle NTNUs campus.
 Jobbe aktivt opp mot studentmediene.
 Samarbeide med linjeforeninger, FTVer, Samfundet, NTNUi og andre
studentorganisasjoner.
 Samarbeide med kommunikasjonsavdelingen på NTNU.
 Alle Studenttingets medlemmer skal aktivt promotere valget.
 Bruke Samfundet til debatt blant kandidater til universitetsstyret og
arbeidsutvalget

Immatrikulering:
Under immatrikuleringen er det viktig å være synlig. Studenttinget skal:
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Gå i dialog med kommunikasjonsavdelingen på NTNU om synlighet fra
scenen under immatrikuleringen. Og samarbeid med NTNU om de første
ukene.
Være innom alle nye klassene og introdusere studentdemokratiet.
Stå på stand på alle NTNUs campus
Samarbeide med studentmediene om promotering

Tilstedeværelse i offentligheten:
Studenttinget skal, sammen med Studentersamfundet, Studentmedier og andre
studentorganisasjoner, arrangere og delta i debatter og arrangement om aktuelle
politiske tema. Med dette ønsker vi å





belyse saker som er viktige både i studentpolitikken og ellers i samfunnet.
aktivt rette oss mot personer som ikke allerede er engasjert i, eller vet så mye om
studentdemokratiet.
øke Studenttingets fysiske tilstedeværelse i NTNUs studiebyer.
øke studenttingets tilstedeværelse i studenters liv. Studenttinget skal være en naturlig
del av den politiske studiebyen.

