
 
 

Stillingsinstruks for fakultetstillitsvalgt (FTV) 
Fakultet for medisin og helsevitenskap har fire (4) FTVer. De er de øverste tillitsvalgte på fakultetet 
og er alle fire (4) likestilt, navngitt 1–4. 
 
FORKORTELSER 
NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
FMH: Fakultet for medisin og helsevitenskap 
SL: Studentrådets ledergruppe 
FTV: Fakultetstillitsvalgt 
ITV: Instituttillitsvalgt 
 
MYNDIGHET 
FTVene er elektronisk urnevalgt av studentene ved fakultetet i henhold til gjeldende valgreglement 
ved NTNU og representerer studentene ved fakultetet utenfor allmøtene. 
  
ARBEIDSOPPGAVER 

• FTV skal være et bindeledd mellom studentene via studentrådet, fakultet og 
studentdemokratiet  

• FTV skal jobbe for 
o Å ivareta studentenes interesser 
o Å sikre en god informasjonsflyt fra fakultet til student 
o Å tilrettelegge og være en ressursperson for de tillitsvalgte på instituttene 
o Å opprettholde et tett samarbeid med øvrige deler av studentdemokratiet 
o Å være studentenes ansikt utad og være synlig på Campus 
o Å følge opp og arbeide med studentpolitiske saker 

• FTV skal ha kjennskap til 
o Avvikssystemet på NTNU 
o Kvalitetssikringssystemet på NTNU 
o Økonomien ved fakultetet 
o Handlingsplanen til fakultetet 

• FTV har ansvar for 
o Å koordinere ITVene, og sørge for at alle institutt har minst en ITV 
o Å promotere sin stilling ved nytt valg og sørge for en god erfaringsoverføring til den 

som tar over vervet 
o Å arrangere møter for studentrådets ledergruppe på fakultetet 
o At det arrangeres valg av studentrepresentanter ved fakultetet og instituttene  
o Å arrangere strategiseminar for studentrådets ledergruppe i samarbeid med 

konsulent 



o Å sikre et godt arbeidsmiljø for alle i studentrådet, inkludert konsulent 
o At det til enhver tid er studentrepresentanter i alle styrer, råd og utvalg på 

fakultetsnivå 
o Å holde medarbeidersamtale med ITVene og SPVene to (2) ganger i løpet av 

vervperioden 
o Å arrangere åpen studsal jevnlig 
o Å uttale seg på vegne av SL og studentene i media 
o Å bistå i arrangering av allmøter 

• FTV 1 og 2 skal delta i og være studentenes representant i 
o Fakultetsledermøter 
o Ansettelsesutvalget på fakultetet 
o Fakultetsstyremøter 
o SL-møter 
o Andre møter der det er relevant 

• FTV 3 og 4 skal delta i og være studentenes representant i 
o Formøter til NTNU-styret 
o Formøter til Utdanningsutvalget 
o Studenttingsmøter 
o FTV-forum 
o Fakultetsstyremøter 
o SL-møter 
o Andre møter der det er relevant 

  
GODTGJØRELSE 
FTVene får godtgjørelse av fakultetet i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU. 
 
IKRAFTTREDELSE 
Instruksen trer i kraft 20. februar 2017.  
 
ENDRINGER 
Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall på SL-møte. 


