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Kapittel 1: Formål og virkeområde  

 

§ 1-1 Formål  

Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser og fremme 

studentenes synspunkter.  

 

§ 1-2 Virkeområde  

Disse vedtekter gjelder for alle organ i Studentdemokratiet ved NMBU og er underlagt nasjonale 

lover og forskrifter. Instrukser vedtatt etter kapittel 8 kan ikke stride mot disse vedtekter.  

 

 

 

Kapittel 2: Oppbygging av Studentdemokratiet ved NMBU  

 

§ 2-1 Sentralt nivå  

Det øverste demokratiske organet i Studentdemokratiet ved NMBU er Studenttinget. Den daglige 

driften av Studenttinget utføres av Studenttingets Arbeidsutvalg.  

 

§ 2-2 Fakultetsnivå  

Studentdemokratiet på fakultetsnivå består av Studentråd. Studentrådet er satt sammen av: 

 

- Leder og nestleder av studentrådet 

- Klassetillitsvalgte  

- Fakultetets studentrepresentanter i følgende styrer og utvalg:  

o Studenttinget 

o Fakultetsstyret 

o Undervisningsutvalget / Studieutvalget 



o Programrådene 

o Forskningsutvalget 

o Innstillingsutvalget 

o Tilsettingsutvalget 

 

Fakultetsallmøte er det øverste studentpolitiske organet på fakultetsnivå.  

Mellom fakultetsallmøter står studentrådet for daglig drift og representasjon av fakultets 

studentdemokrati.  

Studentrådet på Campus Adamstuen er delegert myndighet til kommunikasjon og representasjon 

ovenfor Velferdstinget i Oslo og Akershus.  

 

 

Kapittel 3: Studenttinget  

 

§ 3-1 Myndighet og oppgaver  

Studenttinget representerer studentene ved NMBU, og vedtak i Studenttinget gjøres på vegne av alle 

studenter. Studenttinget har plikt til å informere om vedtakene som blir gjort. Ved lukking av møte 

følges bestemmelsene i §3-6.  

 

§ 3-2 Sammensetning  

Fakultetene ved NMBU er valgkretser til Studenttinget. Studenttinget består av 25 representanter. 

Disse representantene fordeles i henhold til demokratimodellen, etter denne formelen:  

V  

2s+1  

 

V= Antall studenter ved fakultet  

S= Antall studenttingsrepresentanter fakultet har blitt tildelt.  

 

Oppdaterte studenttall innhentes fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) hver høst. 

Gjennomsnittet av studenttallet for vårsemesteret og høstsemesteret utgjør grunnlaget for neste års 

representantfordeling i Studenttinget.  

 

Demokratimodellen fordeler en representant om gangen. Det største fakultetet etter utregningen 

får tildelt en studenttingsrepresentant. Første runde deles studentmassen med 2^(0+1). Får 

fakultetet en representant, deles studentmassen på 4 (aka: 2^(1+1)), deretter på 8 (aka: 2^(2+1)), 

16 (aka: 2^(3+1)) osv. Dette foretas til alle 25 studenttingsplassene er fordelt. 
 

Beregningsgrunnlaget fremlegges til orientering før høstens fakultetsallmøter.  

 

§ 3-3 Konstituering  

Studenttingsrepresentanter velges for et år om gangen. Det skal legges opp til at konstituerende møte 

skal avholdes i perioden mellom høstens fakultetsallmøter og nyttår. 

 

§ 3-4 Møter og innkalling  

Studenttinget skal avholde minst 3 møter i semesteret. Arbeidsutvalget er ansvarlige for å kalle inn til 

Studentting. Innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møte. 

Elektroniske vedtak er unntatt denne bestemmelsen jf §3-10.  

 



Bestemmelsen om at innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter i første ledd 

innebærer at disse skal oversettes til engelsk. Dersom det oppstår tvil om tolkningen legges den 

norske versjonen til grunn. Nærmere bestemmelser er gitt i instruks for Studentting.  

Alle semesterregistrerte studenter har rett til å melde inn saker til Studenttinget. Dette gjøres senest 

14 dager før møtet der en ønsker at saken skal behandles. Denne bestemmelsen gjelder ikke for saker 

som behandles under "Eventuelt". Dette er nærmere beskrevet i instruks for Studentting.  

 

Ekstraordinært Studentting avholdes hvis minst 2 medlemmer av Arbeidsutvalget og leder av 

kontrollkomiteen, minst 13 representanter i Studenttinget eller minst 25 studenter krever det. 

Ekstraordinært Studentting skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møtet finner sted, og 

det skal kun behandle saken(e) som ligger til grunn for innkallingen.  

 

§ 3-5 Representasjon på Studenttinget  

Følgende personer har møteplikt på Studentting, og plikter å melde eventuelt frafall skriftlig i forkant 

av møtet:  

- Studenttingets representanter  

- Studenttingets Arbeidsutvalg  

- Studenttingets organisasjonssekretær  

- Studenttingets ordstyrere  

 

Fra følgende organer skal minimum én representant delta på Studentting:  

- Studentrepresentantene i Universitetsstyret  

- Studentrepresentantene i SiÅs-styret  

- International Student Union (ISU)  

- Kontrollkomiteen  

 

Samtlige studenter ved NMBU har møterett på Studentting.  

 

§ 3-6 Lukking av møte  

Studenttingets møter er åpne. Studenttinget kan vedta å lukke et møte med kvalifisert flertall. Ved 

lukking av møte skal kun AU, studenttingsrepresentanter, ordstyrere, referent og kontrollkomiteen 

være tilstede i salen. Det føres eget referat som tilbakeholdes offentligheten.  

 

§ 3-7 Vedtaksdyktighet  

Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede.  

 

§ 3-8 Stemmerett og stemming  

Studenttingets representanter har stemmerett. Hvis en fast representant melder forfall, har 

vedkommendes valgte vararepresentant stemmerett ved oppmøte. Vedtak i Studenttinget avgjøres 

normalt ved alminnelig flertall. Vedtak gjøres normalt ved håndsopprekning, med mindre minst én 

representant krever skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet i Studenttinget foretas ny avstemning. 

Ved fortsatt stemmelikhet etter ny avstemning avgjøres vedtaket etter sakens innstilling.  

 

§3-9 Tale og forslagsrett  

Alle har talerett på møter i Studenttinget. Alle studenter ved NMBU har forslagsrett på møter i 

Studenttinget.  

 

§ 3-10 Elektronisk vedtak  



Elektronisk vedtak kan benyttes for å fatte vedtak i enkeltsaker. Elektronisk vedtak fattes i henhold 

til instruks for elektronisk vedtak. Frist for å avgi stemme ved elektronisk vedtak er syv dager.  

Elektronisk vedtak kan ikke benyttes for å fatte vedtak som angår følgende:  

‐ Valg  

‐ Mistillitsspørsmål  

‐ Endring av Studenttingets styringsdokumenter og instrukser  

‐ Oppnevnelse av studentrepresentanter til midlertidige råd og utvalg  

‐ Øvrige saker som er av betydelig karakter  

Faste Studenttingsrepresentanter har stemmerett ved elektronisk vedtak.  

Elektronisk vedtak kan ikke fattes dersom én eller flere Studenttingetsrepresentanter ytrer ønske om 

at saken skal behandles på ordinært Studentting innen fristen. Ønske om utsettelse skal begrunnes. 

 

§ 3-11 Plassfratredelse  

Studenttingsrepresentanter fratrer automatisk sin plass i Studenttinget når vervet de blir valgt til trer i 

kraft, i følgende organer:  

- Studenttingets arbeidsutvalg  

- Universitetsstyret  

- Styret i SiÅs  

- Arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon  

- Kontrollkomiteen  

Ved plassfratredelse rykker vedkommende vararepresentant automatisk opp som fast representant.  

Ved plassfratredelse skal det gjennomføres suppleringsvalg i henhold til § 5-5.  

 

§3-12 Midlertidig plassfratredelse  

Ved inhabilitet benyttes midlertidig plassfratredelse. Midlertidig fratredelse innebærer at 

representanten trer ut av sin rolle i saken(e) det gjelder. Ved midlertidig plassfratredelse trer vara inn 

jf § 6-1.  

 

 

Kapittel 4: Studenttingets Arbeidsutvalg  

 

§ 4-1 Myndighet og oppgaver  

Arbeidsutvalget (AU) utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 

møtene. AU kan gjøre vedtak i hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i 

Studenttinget og oppnevninger til ikke vedtaksdyktige komiteer. AU innstiller i alle saker som 

behandles av Studenttinget, med unntak av valgsaker.  

 

§ 4-2 Sammensetning  

Arbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer: 

- Leder 

- AU-medlem 

- AU-medlem 

 

Arbeidsutvalget intern konstituerer ansvarsområdene mellom seg. 

 

Funksjonstid og valgperiode reguleres av disse vedtekters § 5-1.  

 

 



§ 4-3 Vedtaksdyktighet og stemmelikhet  

Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst 2/3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i 

Arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme.  

 

 

Kapittel 5: Valg og oppnevninger  

 

§ 5-1 Valgbarhet til Studentdemokratiet  

Hovedregelen er at alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan stille til valg i 

Studentdemokratiet. Dette gjelder så fremt annet ikke er nærmere spesifisert.  

 

§ 5-2 Elektronisk urnevalg 

a) Valg av Studenttingets Arbeidsutvalg 

Studenttingets Arbeidsutvalg velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter 

har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden er 1 år, og varer fra 1.7. til 

30.6.  

 

b) Valg til Universitetsstyret  

Det velges to studentrepresentanter, en av hvert kjønn, med personlig vara til i Universitetsstyret 

(US). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. 

Urnevalget finner hvert år sted i april/mai for kvinnelige representanter og november for mannlige 

representanter. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 01.07. til 30.06 for vårvalget, og 

0l.01-31.12 for høstvalget. 

 

c) Valg til Fakultetsstyret  

Studentrepresentantene i Fakultetsstyret velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte 

studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. Funksjonstiden for de valgte er 1 år og varer fra 

01.01-31.12 for mannlige representanter (velges i november) og 01.07-30.06 for kvinnelige 

representanter (velges i april/mai). 

 

§ 5-3 Øvrige valg og oppnevninger fattet i studenttinget  

Studenttinget velger studentrepresentanter til sentrale råd og utvalg ved NMBU, til egne komitéer, og 

til styret i samskipnaden. Alle personvalg skal foretas skriftlig. Dersom det ikke er flere kandidater 

enn antall plasser kan valget gjennomføres ved akklamasjon, med mindre minst èn representant 

krever skriftlig valg.  

Ved stemmelikhet mellom to kandidater avholdes det ny valgrunde. Ved fortsatt stemmelikhet 

avgjøres valget etter sakens innstilling. Dersom det ikke foreligger en innstilling avgjøres valget ved 

loddtrekning. De som er valgt etter denne paragrafen har referatplikt til Studenttinget.  

Studentrepresentanter fra fakulteter som ikke er tilknyttet Studentsamskipnaden i Ås (SiÅS) har ikke 

stemmerett ved valg av representanter til SiÅS-styret.  

 

§ 5-4 Suppleringsvalg  

Det skal normalt avholdes suppleringsvalg ved plassfratredelse. Suppleringsvalg foretas etter de 

samme valgregler som ordinære valg. Det kan avvikes fra denne bestemmelsen dersom det gjenstår 

kort tid av vervet, eller det av andre grunner synes lite hensiktsmessig.  

 

 

 

 



Kapittel 6: Habilitet  

 

§ 6-1 Habilitet  

At en person er “inhabil“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten 

til personens dømmekraft. Dette kan forekomme dersom vedkommende er part i saken eller har 

sterke personlige fordeler av utfallet, eller er i nær familie med ovennevnte. Det fremgår av god 

forvaltningsskikk at praksis rundt spørsmål om inhabilitet skal tolkes strengt. Det innebærer at det 

skal mye til for å erklære en representant inhabil. Den som får inhabilitet vedtatt mot seg fratrer 

midlertidig den gjeldende saken jf § 3-12. Spørsmål om habilitet avgjøres ved alminnelig flertall av 

gjeldende organ, uten at vedkommende deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om 

habilitet for flere medlemmer, kan ingen av de involverte delta i avgjørelsen av sin egen eller et annet 

medlems habilitet, med mindre organet ikke lenger er vedtaksdyktige i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.  

 

 

Kapittel 7: Mistillit  

 

§ 7-1 Mistillitsforslag  

Mistillitsforslag kan fremmes av studenttingsrepresentant eller organ i studentdemokratiet, og skal 

fremmes skriftlig til Studenttingets organisasjonssekretær. Ved behandling av mistillitsforslag på 

Studentting, skal den det gjelder gis anledning til å presentere sin sak.  

 

§ 7-2 Adgang til å be om uttalelse fra kontrollkomiteen  

Dersom mistillitsforslag blir fremmet kan begge parter etterspørre en uttalelse fra kontrolkomiteen i 

rimelig tid før saken behandles.  

 

§ 7-3 Mistillit mot representanter valgt av Studenttinget  

Studenttinget kan med kvalifisert flertall blant de tilstedeværende representanter vedta mistillit mot 

tillitsvalgte valgt etter §§ 5-3 og 5-4. Dersom mistillit blir vedtatt innebærer dette umiddelbar 

fratredelse fra gjeldende verv. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som 

tillitsvalgt for Studenttinget.  

 

§ 7-4 Mistillit mot representanter valgt ved elektronisk urnevalg  

Ved mistillitsforslag mot representanter valgt ved urnevalg etter disse vedtekters §§ 5-2 a og c, 

behandles forslaget først av Studenttinget. Får forslaget kvalifisert flertall blant de tilstedeværende 

representanter, skal det behandles ved urnevalg der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. 

Vedtak av mistillit krever minst 50 % flertall blant de avlagte stemmene i urnevalget. Den som får 

mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget.  

 

Mistillit kan ikke fremmes mot studentrepresentanter i Universitetsstyret da dette strider mot Lov om 

universiteter og høyskoler § 9-8.  

 

 

Kapittel 8: Dokumenter 

 

§ 8-1 Dokumenter som vedtas av Studentting 

Følgende dokumenter skal vedtas av Studenttinget:  

- Vedtekter 



- Prinsipprogram 

- Politiske dokumenter 

- Resolusjoner 

- Økonomireglement 

- Handlingsplan 

- Budsjett 

- Datoplan 

- Instruks for kontrollkomiteen 

- Instruks for forretningsorden og dagsorden. 

- Instruks for valg av Arbeidsutvalget og øvrige valg.   

- Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget.   

 

§8-1-1 Vedtektene 

Vedtektene er overordnet øvrige styringsdokumenter. 

 

§8-1-2 Prinsipprogram 

Prinsipprogrammet fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og overordnede politiske 

prioriteringer. Prinsipprogrammet er overordnet Studenttingets øvrige politikk. 

 

Prinsipprogrammet skal behandles hvert 3. år. Studentting kan alltid velge å åpne prinsipprogrammet 

for behandling. Prinsipprogrammet skal behandles over to studenttingsmøter med diskusjonssak 

første møte og vedtak på møte nummer to. 

 

§8-1-3 Politiske dokumenter 

Politiske dokumenter fastsetter hva Studenttinget mener om et bestemt tema. Dette skal ikke stride 

med prinsipprogrammet, utover det er politiske dokumenter overordnet Studenttingets øvrige 

politikk. Dokumentet er gyldig i 5 år. Politiske dokumenter skal behandles over to studenttingsmøter 

med diskusjonssak første møte og vedtak på møte nummer to. 

 

§ 8-2 Instruks for Studentrådene 

Studenttinget vedtar en standardisert instruks for samtlige Studentråd ved NMBU. Studentting vedtar 

oppbygging og sammensetning av Studentrådet. Studentrådet har mulighet til å utvide egen instruks, 

men ikke fjerne eller endre sammensetningen uten godkjenning av Studenttinget.  

 

§ 8-3 Andre instrukser  

Studenttinget kan vedta andre instrukser ved behov.  

 

 

 

 

 

Kapittel 9: Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU  

 

§ 9-1 Oppløsning  

Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU må vedtas med kvalifisert flertall blant de fremmøtte 

representantene på to etterfølgende studentting. Vedtaket trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 

Forslag om oppløsning skal gjøres kjent minst 4 uker før første gangs behandling, og 



studenttingsmøtet som behandler vedtaket første gang skal holdes som et åpent møte der alle 

studenter ved NMBU kalles inn.  

 

§ 9-2 Fusjon med andre studentdemokratier  

Fusjon av Studentdemokratiet ved NMBU med andre studentdemokrati(er) må vedtas med kvalifisert 

flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Et forslag om fusjon må 

spesifisere tidspunktet for når et eventuelt vedtak trer i kraft.  

 

 

 

Kapittel 10: Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon  

 

§ 10-1 Medlemskap i Norsk Studentorganisasjon  

Studentdemokratiet ved NMBU er medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Eventuell 

utmelding følger NSO sine vedtekter.  

 

 

 

Kapittel 11: Endring av vedtektene  

 

§ 11-1 Innlevering av endringsforslag  

Forslag om endring av disse vedtekter skal være Studenttingets Arbeidsutvalg i hende senest 14 

dager før møtet der vedtektsendringene skal behandles, og skal gjøres kjent for alle studenter ved 

oppslag senest 7 dager før møtet finner sted.  

 

§ 11-2 Vedtak og ikrafttredelse  

Endringer i disse vedtekter kan vedtas av Studenttinget med kvalifisert flertall. Endringene trer i kraft 

straks møtet der de behandles er hevet.  

Studenttinget kan med absolutt kvalifisert flertall vedta at endringene trer i kraft straks de er vedtatt. 

Studenttingets Arbeidsutvalg har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i disse vedtekter. Slike 

endringer skal legges fram til orientering på første møte i Studenttinget etter at de er utført.  

 

 

 

Kapittel 12: Begrepsdefinisjoner  

 

§ 12-1 Flertallsbestemmelser  

Simpelt flertall: Det forslaget som av tilstedeværende stemmeberettigede får flest stemmer. 

Alminnelig flertall: Mer enn 1/2 av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.  

Kvalifisert flertall: Krever at 2/3 eller flere av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.  

Absolutt flertall: Mer enn 1/2 av totalt antall stemmeberettigede stemmer for.  

Absolutt kvalifisert flertall: Krever at 2/3 eller flere av totalt antall stemmeberettigede stemmer for. 


