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Signatur:
Arbeidstidsbestemmelser for konsulentene i Studentdemokratiet
Viser til faggruppemøte 2. mars hvor konsulentenes arbeidstid var tema. Vi ble der enige
om at vi skulle lage en oversikt over tidsbruken. Se vedlagte referat fra møtet.
Her er tilbakemeldingen på tidsbruken for oss konsulentene:
Beskrivelse for overtidsbruken for Studenttinget NTNU (NN og NN)
Studenttinget har dette semesteret 5 møter som varer rundt 6-7 timer hver (vi har ca 2-3
møter hver). Disse møtene foregår hovedsakelig på kveldstid.
I tillegg har vi en overlappshelg tidlig i januar. Studenttinget arrangerer også Formøte til
Norsk Studentorganisasjon en helg i april, og vi må nok forvente litt arbeid i forbindelse
med det. I tillegg har Studenttinget et oppstartseminar i januar/februar som varer en helg.
Dette burde vi egentlig ha vært med på, men har ikke prioritert dette de siste årene pga for
mye overtid ellers i semesteret.
Høstsemesteret er veldig likt vårsemesteret. Da har vi overlappshelg med de nye
styrerepresentantene og stedlig ledelse i Gjøvik og Ålesund. Det er motivasjonsseminar
som er en helg også er det 5-6 kveldsmøter på ca 6-7 timer. Studenttinget arrangerer som
regel også en konferanse i løpet av høsten som krever litt kveldsarbeid.
De tillitsvalgte prøver å legge de resterende møteaktiviteten innenfor vanlig arbeidstid. Det
vil allikevel i perioder bli en del overtid pga hendelser i sektoren og arbeidsmengde.

Beskrivelse for arbeidstidsbruken til NNNina Westerlund Støen
Jeg er konsulent for studentrådene IE, NV og MH (Kun NV og MH til høsten), og da jeg
har en 80% stilling jobber jeg hovedsakelig fra kl 9:00 – 15:00.
Annenhver mandag har SR-MH møter fra kl 16:15-19, og SR-NV og SR-IE har møter hver
tredje uke, fra kl 16:15 – ca 18.
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I tillegg kommer seminar over helg som arrangeres hvert semester.
Beskrivelse av arbeidstidsbruken til NNNina Quale
Jeg er konsulent for studentrådene AD, IV og siv.ing. som regel er jeg på jobb kl 08:00 og
går hjem kl 15:45.
2-3 dager i uken går ikke det. Når dagens forelesninger er over kommer som regel mange
av de tillitsvalgte til våre lokaler og trenger vår tilgjengelighet, og da kan vi ikke bare gå
fordi kl har blitt 15:45. Klokken blir fort et sted mellom 16:00 og 17:00 før arbeidsdagen
kan avsluttes. Det betyr at det i snitt gjennom ei uke blir ca 2 timer mertid utenom
kjernetiden.
Dette semesteret har «mine» studentråd klart å legge de fleste studentrådsmøtene på
ettermiddagene slik at jeg klarer meg innafor det som er min normalarbeidsuke slik den er
beskrevet ovenfor. Det er ikke gitt at det blir slik i neste semester.
I tillegg har jeg deltatt på oppstartsseminar som varte over ei helg. Dette er noe som vil
gjenta seg hvert semester.
Vedlagt er et exel ark fra NNElin Juliussen. Det beskriver noe av det samme som de
andre konsulentene har beskrevet over, det vil si en overtid på 2-3 timer pr uke. Pluss
oppstartseminar ei hvelg hvert semester for henne også.
Se vedlegget fra Elin.
I april blir det ansatt en ny konsulent, og situasjonen vil nok se likedan ut for henne også.
Vi håper med dette at vi kan få en avtale som innebærer at vi fortsatt kan gjøre jobben på
en tilfredsstillende måte for studentene uten at vi bryter arbeidsmiljøloven. Og at vi kan få
en kompensasjon for både mertiden og den ubekvemme tiden vi jobber.

Hilsen konsulentene i studentdemokratiet.

