
 

Stillingsbeskrivelse for instituttillitsvalgt (ITV)  

ved SU-fakultetet  
 

 

Behandlet i arbeidsutvalget til SU-fakultetet oktober 2016 og Studentrådet SVT 18.10.16  

 

Formålet med instituttillitsvalgt 

Instituttillitsvalgt (ITV) har to hovedoppgaver – studentkontakt og representantverv. Den tillitsvalgte skal 

være synlig blant studentene.  

 

Myndighet 

Instituttillitsvalgt er valgt av allmøte på instituttnivå og representer studentene mellom allmøtene.  

 

Arbeidsoppgaver 

 Fungerer som et kontaktledd mellom studenter og institutt. 

 Skal være fast medlem i instituttstyre eller instituttets alternative medvirkningsorgan.  

 Har møteplikt på Studentrådet SUs møter og på allmøtene for studentene ved SU-fakultetet og sitt 

institutt.  

 Refererer fra råd, styre eller utvidet ledergruppe, samt annen aktivitet ved sitt institutt, på 

studentrådsmøtene. 

 Være et bindeledd mellom studentene på instituttet og FTVene. 

 Fange opp signaler fra studentene og informere videre til institutt om hva studentene mener.  

 Skal følge opp saker som angår studentene.  

 Instituttillitsvalgte skal sitte kontorvakt på Studentrådskontoret 2 timer i uka. 

 Være et kontaktledd for programtillitsvalgte og referansegrupper, og i samarbeid med FTV sørge for at 

disse fungerer.  

 Skal sørge for at det sitter studentrepresentanter i programråd (PTV) på sitt institutt.  

 Instituttillitsvalgte (ITV) kan selv sitte i programråd.  

 Skal ha det overordna ansvaret for valg og oppfølging av programstillitsvalgte (PTV) tilhørende sitt 

institutt.  

 Når valgperioden er over har den avtroppende ITV ansvar for å finne kandidater og arrangere valg av 

ny instituttillitsvalgt på sitt institutt.  

 Skal delta på de felles oppstartseminarene for Studentrådene HF og SU ved semesterstart.  

 Har ansvar for å arrangere minst ett allmøte pr semester.  

 ITV plikter til å bidra til standaktivitet i regi av Studentrådet SU.  

 

  



 
 

Godtgjørelse 

I henhold til avtale om tilrettelegging for studentorganenes arbeid så får de tillitsvalgte en godtgjøring for 

vervet.  

 

Instituttillitsvalgte har i utgangspunktet en godtgjørelse på max 80 t/semester. 

Instituttillitsvalgte har 2 timer kontorvakt pr uke på studentrådskontoret eller annet avtalt sted.  

Alle har møteplikt på studentrådsmøtene!   

 

 

Lønna låses til følgende oppgaver: 

Instituttillitsvalgte får max 80 timer fordelt på: 

Ca 50 % for kontorvakt – i henhold til timeliste 

Ca 30 % for vervet som er knyttet mot instituttet 

Ca 20 % i forbindelse med studentrådsmøtene  

 

 


