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Instruks for fakultetstillitsvalgt (FTV) ved Fakultet for 
Økonomi, NTNU 
Vedtatt på Allmøte 08.04.21 

Formålet med FTV  

• Den fakultetstillitsvalgte skal representere studentmassen ved fakultetet og være en 
taushetsbelagt kontaktperson for studentene  

• FTV skal jobbe for å ivareta studentenes interesser og rettigheter, samt være et 
bindeledd mellom studentene via Studentrådet Økonomi, fakultetet og 
studentdemokratiet   

Myndighet 

• FTV er valgt av studentene ved fakultetet i tråd med gjeldende retningslinjer for 
studentvalg ved NTNU  

• FTV har myndighet til å uttale seg på vegne av studentene ved fakultetet  
 
Arbeidsoppgaver 

FTV skal jobbe for å 

• Ivareta alle fakultetets studenter, uavhengig av hvilket institutt hen er student ved  
• Oppnå et godt psykososialt læringsmiljø  
• Sikre en god informasjonsflyt mellom fakultet og student, gjennom eksempelvis e-post 

og sosiale medier 
• Tilrettelegge og være en ressursperson for de tillitsvalgte på fakultetet  
• Opprettholde en god dialog med studentrepresentantene i NTNU-styret, Studenttinget 

og de andre Studentrådene   
• Være studentenes ansikt utad og være tilgjengelig for henvendelser  

FTV skal ha kjennskap til 

• Studentenes rettigheter etter nasjonal lovgivning og lokale forskrifter  
• Studentdemokratiet på NTNU, nøkkelpersoner og deres ansvarsområder 
• Nøkkelpersoner i fakultetsadministrasjonen og deres ansvarsområder 
• Avvikssystemet (inkludert varslingssystemet) på NTNU 
• Kvalitetssikringssystemet på NTNU 
• Økonomien ved fakultetet 
• Strategiske mål for fakultetet og universitetet 

FTV har ansvar for 

• Å koordinerende og følge opp ITVene, og sørge for at alle institutt har to ITVer  
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• Å sikre at ITVer innehar tilstrekkelig kunnskap om sine arbeidsoppgaver og ansvar, 
eksempelvis om avviks- og kvalitetssikringssystemet   

• Å promotere sin stilling ved nytt valg og være tilgjengelig for å svare på spørsmål  
• Å sørge for en god kompetanseoverføring til neste FTV, gjennom å skrive 

erfaringsskriv og ha en erfaringsoverføringssamtale   
• Arrangere og lede Studentrådsmøter, samt for innkalling, referat, og saksbehandling i 

disse møtene  
• Å planlegge og gjennomføre seminar for medlemmene av Studentrådet ØK  
• At det arrangeres nytt valg av studentrepresentanter ved fakultetet og instituttene hvert 

semester  
• Å kalle inn og gjennomføre Allmøter, samt publisere referat i etterkant  
• Oppdatering og vedlikehold av hjemmesider og kontoer i sosiale medier  
• Å sikre godt arbeidsmiljø for alle tillitsvalgte på fakultetet  
• Å møtes jevnlig for å koordinere arbeidet på fakultetsnivå og forberede møter i råd og 

utvalg  
• At det til enhver tid er studentrepresentanter i alle styrer, råd og utvalg på fakultetet 

som angår studentene på fakultetet  

FTV skal være studentenes representant ved 

• Instituttledermøter på fakultetet  
• Utdanningsutvalget på fakultetet  
• Fakultetsstyremøter  
• Studentrådsmøter 
• Kontormøter  
• FTV – forum  
• Formøter til NTNU-styret 
• Formøter til det sentrale Utdanningsutvalget 
• Formøter til det sentrale Læringsmiljøutvalget 
• Studenttingsmøter 
• Ansettelsesutvalget på fakultetet 
• Lokalt samarbeidsutvalg 
• Samlinger arrangert av styrerepresentantene eller representanter fra de andre 

Studentrådene 
• Og andre møter der det er relevant, eksempelvis Studentrådet for 

Sivilingeniørutdanningen  

Sammensetning 

Det er til enhver tid fire fakultetstillitsvalgte ved Fakultet for Økonomi. Én velges fra NTNU 
Handelshøyskolen, én fra Institutt for samfunnsøkonomi, én fra Institutt for industriell 
økonomi og teknologiledelse og én fri som kan velges fra alle institutt.   
 
De fire fakultetstillitsvalgte fordeler internt hvem som har hvilke 
ansvarsområder, eksempelvis valgansvarlig, nettsideansvarlig, mailansvarlig og 
økonomiansvarlig, samt hvem som går i hvilke møter.    
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Kvalifikasjoner  

• Beherske norsk, muntlig og skriftlig 
• Er student ved fakultetet 

Godtgjørelse 

FTV får godtgjørelse av fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU 

Ikrafttredelse 

Instruksen trer i kraft fra 1. januar 2017 

Endringer 

Endringer i stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall på Allmøte 
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