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Vedtekter for Studentrådet SU 
 
 
Forslag til vedtektsendringer (diskusjonssak) 
 
 
De fakultetstillitsvalgte arrangerer allmøte mandag 3.oktober. Her kan vi vedta 
vedtektsendringer, og studentrådsmøte 27.09 er derfor siste mulig til å diskutere dette i 
forkant. Først har vi et forslag fra Institutt for lærerutdanning om endring av §4.4, deretter et 
forslag om å legge til et nytt punkt under §5 fra de fakultetstillitsvalgte. Studentrådet SU sine 
gjeldene vedtekter blir lagt ved, og vi oppfordrer til å lese disse.  
 

1) Forslag fra de instituttillitsvalgte ved ILU om endring:  
 

Forslag til å endre: 
 
§4.4 Stemmerett  
Dersom votering er nødvendig har hvert institutt 1 stemme, lektortillitsvalgt 1 stemme og de 
fakultetstillitsvalgte til sammen 2 stemmer. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall der annet 
ikke er spesifisert. For å være vedtaksdyktig må 2/3 av Studentrådet SU sine medlemmer 
være til stede. 
 
 
Forslag til endring 
Forslag 1: 
§4.4 Stemmerett  
Dersom votering er nødvendig har hvert medlem av studentrådet SU 1 stemme. Alle vedtak 
fattes ved simpelt flertall der annet ikke er spesifisert. For å være vedtaksdyktig må 2/3 av 
Studentrådet SU sine medlemmer være til stede. 
 
Forslag 2:  
§4.4 Stemmerett  
Dersom votering er nødvendig har hvert institutt med unntak av Institutt for lærerutdanning 1 
stemme, lektortillitsvalgt 1 stemme, institutt for lærerutdanning 2 stemmer og de 
fakultetstillitsvalgte til sammen 2 stemmer. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall der annet 
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ikke er spesifisert. For å være vedtaksdyktig må 2/3 av Studentrådet SU sine medlemmer 
være til stede. 
 
 
 
Grunnen til ønske om endring: 

- Fakultetet har om lag 7500 studenter, der institutt for lærerutdanning omfatter 
omtrent 4300 studenter. Det vil si at studentmassen fra ILU omfatter omlag 57,33% 
av hele studentassen på SU. 

- Demokrati er ikke lett. Vi kan se til ordningen for stortingsvalget. Her er det ikke slik 
at hver stemme veier likt. Ved stortingsvalg har vi noe som heter utjevningsmandater. 
I følge Store Norske Leksikon er utjevningsmandater «...mandater (plasser) 
i nasjonalforsamlingen som skal sikre større samsvar mellom antall stemmer 
et parti får i valget og hvor mange representanter de får i nasjonalforsamlingen» 
(Gisle, Holmøyvik, & Berg, 2021). Selv om studentdemokratiet skiller seg på flere 
områder fra demokratiet i storsamfunnet Norge, kan man trekke noen linjer.  

- Når det kommer til «forslag 2» så kan det være hensiktsmessig å ha en setning som 
oppklarer hvordan man løser det om det skulle være flere institutt som skulle få flere 
eller færre tillitsvalgte i studentrådet.  

 
2) Forslag fra de fakultetstillitsvalgt om nytt punkt 

 
Forslag:  
 
§ 5.5    Kvotering   

Ved de institutt som har inngått interne avtaler om kvotering av sine instituttillitsvalgte 
er det de instituttillitsvalgte sitt ansvar å informere om dette. Ved dato for siste 
revidering (03.10.2022) gjelder dette kun Institutt for psykologi. 

Grunnlag: 

Dette punktet er kun ment slik at de fakultets- og instituttillitsvalgte er klar over de gjeldene, 
og eventuelt fremtidige, interne regler.   

 

https://snl.no/mandat_-_verv
https://snl.no/nasjonalforsamling
https://snl.no/politisk_parti
https://snl.no/valg


 
 
 

Vedtekter for Studentrådet SU  
Vedtatt på Allmøte 31.10.16, endret på allmøte 14.03.2022  
§ 1  Formål  
§ 1.1  Vedtektene regulerer organiseringen av studentorganet ved Fakultet for  
 samfunns- og utdanningsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 

(NTNU), som er opprettet i henhold til Universitets- og høyskolelovens §4-1, 1. ledd.  
 

§ 1.2  Funksjon  
 Studentrådet SU er studentorganet for studentene ved Fakultet for samfunns- og  
 Utdanningsvitenskap (SU-fakultetet) ved NTNU. 
 Studentrådets oppgave er å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes  
 synspunkter overfor SU-fakultetet, NTNU-styret og Studenttinget. 
 Studentrådet kan også ta seg av praktiske oppgaver som er knyttet til lærestedet. 

 
§1.3  Studentrådet er et rådgivende organ for de fakultetstillitsvalgte (FTV) og kan vedta 

uttalelser. De fakultetstillitsvalgte er ikke bundet av vedtak fattet av studentrådet. 
 

§1.4  Studentrådet SU har høringsrett opp mot SU-fakultetet og Studenttinget. 
 
§ 2  Sammensetning  
§ 2.1  Sammensetning  
 Studentrådet SU består av fire fakultetstillitsvalgte og de instituttillitsvalgte ved SU-

fakultetet. I tillegg representeres lektorutdanningene ved fakultetet med én 
lektortillitsvalgt.  

 De fakultetstillitsvalgte representerer ikke sitt studieprogram eller institutt, men skal 
opptre som representanter for alle studentene ved fakultetet.  

 Dersom det ikke finnes instituttillitsvalgte ved et institutt, møter representanten(e) fra 
studieprogramrådet.  

 
§ 2.2  Studentrådets ledelse  
 Studentrådets ledelse består av de fire fakultetstillitsvalgte, heretter kalt Arbeidsutvalget 

(SU-AU).  
 
§ 2.3  Studentrådets leder  
 FTV “Leder" er ansvarlig for gjennomføringen av Studentrådet SU sine møter.   
 
§ 3  Allmøter  
 Allmøtet er det høyeste organ for studentene ved SU-fakultetet, og det skal avholdes 

minst ett allmøte i semesteret.  
 Allmøter avholdes i henhold til Allmøtereglement for studentallmøter ved Fakultet for 

samfunns- og utdanningsvitenskap, vedtatt 31.10.16.  
 
§ 4  Gjennomføring av møter i Studentrådet SU  
§ 4.1  Innkalling  
 Innkalling skal sendes skriftlig til medlemmer omfattet av § 2.1.  
 Innkalling skal offentliggjøres senest 3 dager før møtet.  
 
§ 4.2  Studentrådene skal ha minimum 3 møter i semesteret. 
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Reglement for Studentrådet SU 

Endret 12.04.21 
 
 
§ 4.3  Observatører 
 Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett;  
 - alle studenter ved SU-fakultetet  
 - studentrepresentanter ved studieutvalgene ved SU-fakultetet.  
 - Studenttinget og studentrepresentantene i styret ved NTNU  
 - fakultetsstyret ved SU-fakultetet  
 - én representant fra hvert av de øvrige studentorganene ved NTNU  
 - medlemmer av NSO sine fagråd som representerer SU-fakultetet ved NTNU  
 
§4.4  Stemmerett  
 Dersom votering er nødvendig har hvert institutt 1 stemme, lektortillitsvalgt 1 stemme og 

de fakultetstillitsvalgte til sammen 2 stemmer. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall der 
annet ikke er spesifisert. For å være vedtaksdyktig må 2/3 av Studentrådet SU sine 
medlemmer være til stede.  

 
§ 5  Valg  
§ 5.1  Valg til Studentrådet SU skal skje i henhold til Reglement for valg til styret, 

fakultetstyrene og instituttstyrene, samt ved valg til medvirkningsorganene ved 
instituttene ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, fastsatt 05.11.13.  

 
§ 5.2  Fakultetstillitsvalgte  
De fakultetstillitsvalgte velges ved elektronisk urnevalg for studentene ved SU-fakultetet.  
 Alle studentene ved SU-fakultetet har stemmerett ved valg av alle de 

fakultetstillitsvalgte.  
 
 
§ 5.3  Instituttillitsvalgte 
 De instituttillitsvalgte velges ved elektronisk urnevalg eller ved urnevalg på Allmøte for 

studentene ved de respektive instituttene ved SU-fakultetet.  
 
§ 5.4  Stemmerett ved valg  
 Alle studenter som står oppført i manntallet til henholdsvis SU-fakultetet og respektive 

institutter har stemmerett ved valg av fakultetstillitsvalgte og instituttillitsvalgte.  
 
§ 6  Vedtektsendringer  
§ 6.1  Vedtektsendringer  
 Allmøtet for studentene ved SU-fakultetet vedtar vedtekter for Studentrådet SU med 2/3 

flertall.  
 
§ 6.2  Nedleggelse  
 Nedleggelse av Studentrådet SU skjer i henhold til § 6.1, men krever behandling over 2 

påfølgende Allmøter for studentene ved SU-fakultetet.  
 
§ 7  Iverksetting og gyldighet  
§ 7.1  Iverksetting  
 Dette reglementet trer i kraft 31.10.16.  
 
§ 7.2  Gyldighet  
 Dette reglement viker for lov og forskrift gitt av offentlig myndighet.  

 



 
 

SU-sak 26/22 
 
Saksbehandler: Kristian Nygård Svartås   
 
 
 
Orientering rundt resultatene fra SHoT undersøkelsen 
 
Forkortelser  
 
SHoT: Studentenes helse og trivselsundersøkelse  
Sit: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
SiO: Studentsamskipnaden SiO (Oslo & Akershus) 
Sammen: Studentsamskipnaden på Vestlandet 
 
Vedlagte dokumenter til Sakspapir: 
 
SHoT: Resultat frå Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap 2022 
SHoT: Resultat frå NTNU 2022 
SHoT: Resultat frå Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
 
 
Torsdag 08. September ble hovedrapporten fra årets SHoT undersøkelse publisert. SHoT 
er en undersøkelse som gjennomføres vært fjerde år og har som formål å kartlegge 
studentenes helse og trivsel. Undersøkelsen gjennomføres av folkehelseinstituttet på 
oppdrag fra Sit, SiO og Sammen. 13. September fikk vi tilsendt de lokale tallene fra NTNU 
på institutt og fakultetsnivå, samt resultatene for institusjonene koblet til Sit.  
 
Resultatene fra undersøkelsen viser en negativ utvikling ved flere aspekter ved 
studenttilværelsen, som økning i bruk av rusmidler, økning i psykiske lidelser og generell 
mindre trivsel i studietilværelsen. Resultatene fra denne undersøkelsen kommer til å legge 
føringer for vårt arbeid fremover. Igjennom denne orienteringen skal vi se over resultatene 
for fakultetet og de individuelle instituttene for å i hovedsak identifisere hvor det er vi som 
FTVer og ITVer må sette søkelyset på fremover. Ved det neste studentrådsmøtet vil det bli 
lagt opp til en workshop rundt SHoT og hvordan vi som studentråd og tillitsvalgte kan gå 
frem og hvilke tiltak som vi kan gjøre 
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