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Stillingsinstruks for instituttillitsvalgt ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik 
(ITV IHG)   
ITV IHG er den øverste tillitsvalgte på institutt for helsevitenskap i Gjøvik. Det er to ITV-
stillinger ved IHG, og disse er likestilte. 
 
FORKORTELSER 
NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
IHG: Institutt for helsevitenskap i Gjøvik 
SR: Studentrådet 
ITV: Instituttillitsvalgt 
KTV: Kulltillitsvalgt 
 
MYNDIGHET 
ITVene er valgt av studentene ved IHG i henhold til gjeldende valgreglement spesifisert i 
Studentrådet MHs vedtekter, og representerer studentene ved instituttet utenfor 
allmøtene. 
 
ARBEIDSOPPGAVER 

• ITV IHG skal være et bindeledd mellom studentene via SR, instituttet og resten av 
studentdemokratiet 

• ITV IHG skal jobbe for å 
o Ivareta og representere studentenes interesser 
o Sikre en god informasjonsflyt fra institutt til student 
o Aktivt innhente informasjon fra KTVene og studentene ved relevante høringer 
o Følge opp og arbeide med studentpolitiske saker 

• ITV IHG skal ha kjennskap til hva som foregår på instituttet 
• ITV IHG skal opplyse og sørge for at det blir sendt ut adekvat informasjon til 

studentene om  
o Skikkethetsnemda  
o Avvikssystemet på NTNU 
o Kvalitetssystem for utdanning  

• ITV IHG har ansvar for å 
o Koordinere og kjenne til KTVer på bachelor-, master- og videreutdanningsnivå 

ved IHG  
o Arrangere KTV-møter minimum tre ganger i semesteret 
o Sende ut stillingsinstruksen til nyvalgt KTV i starten av hvert semester. 
o Synliggjøre seg selv blant studentene og fungere som en kontaktperson  
o Promotere sin stilling ved nytt valg og sørge for en god erfaringsoverføring til 

den som tar over vervet 
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o Studentdeltakelse i studentdemokratiet som f.eks ved allmøte og valg.  
o Delta eller finne studentrepresentanter i ansettelsesprosesser  
o Bidra til å arrangere allmøter sammen med resten av SR 
o Føre fravær på KTV-møter. 
o ITV IHG har ansvar for å levere KTV-attest, dersom KTV oppfyller krav til 

oppmøte.  
o ITV IHG skal melde sin inntreden i vervet til instituttleder 

• ITV IHG skal være studentenes representant ved 
o Møter i utvidet ledergruppe 
o SR-møter 
o Studentparlamentsmøter i Gjøvik 
o Samarbeidsmøter med instituttleder  
o Andre møter der det er relevant 

 
GODTGJØRELSE 
ITVene får godtgjørelse av fakultetet i henhold til «Avtale om lønnsmessig tilrettelegging for 
tillitsvalgte studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap».  
 
IKRAFTTREDELSE 
Instruksen trer i kraft 5. mai 2021. 
 
ENDRINGER 
Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt med simpelt flertall i SR. 
SR MH kan gjøre redaksjonelle endringer ved behov. 


