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00 KONSTITUERING
SST3 00.03.01-16/17

Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Vedtatt
SST3 00.03.02-16/17

Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
Vedtatt
SST3 00.03.03-16/17

Godkjenning av tidsplan

Forslag til vedtak:
Tidsplanen godkjennes.
Vedtatt
SST3 00.03.04-16/17

Valg av møteledelse

Forslag til vedtak:
Martin Fredheim og Vilde Coward velges som ordstyrere.
Vedtatt
SST3 00.03.05-16/17

Valg av tillitsperson

Forslag til vedtak:
Helene S. Bakkland velges som tillitsperson blant møtets deltakere.
Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
SST3 01.05-16/17

Rapporter

Forslag til vedtak:
Rapport fra arbeidsutvalgets tas til orientering.
Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering.
Rapport fra internasjonal komite tas til orientering.
Rapport fra læringsmiljøpolitisk komite tas til orientering.
Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering.
Vedtatt

SST3 01.06-16/17

Protokollsaker
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Forslag til vedtak:
 Protokollen fra sentralstyremøte 2 2016/17 godkjennes.
 Protokollene fra arbeidsutvalgets møter, AU09-16/17 til AU12-16/17, tas til orientering.
Vedtatt

SST3 01.07-16/17

Rapport om læringsmiljøutvalgene

Forslag til vedtak:
Rapport om læringsmiljøutvalgene sin tilstand på norske universiteter og høyskoler tas til
orientering.
Vedtatt

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

SST3 02.02-16/17

Økonomirapport

Forslag til vedtak:
Økonomirapporten for 3. kvartal 2016 tas til orientering.
Vedtatt

SST3 02.03-16/17

Spesifisert budsjett for NSO 2017

Forslag til vedtak:
Spesifisert budsjett for NSO 2017 vedtas.
Vedtatt
Spesifisert budsjett for NSO 2017 ligger som vedlegg 1.

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER
SST3 03.03-16/17 Resolusjoner
Ingen innkomne resolusjoner.

04 VALG
Ingen valgsaker.

05 STYRINGSDOKUMENTER
SST3 05.03-16/17

Endringsforslag til NSOs vedtekter

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget leverer endringsforslagene på vegne av sentralstyret.
Vedtatt
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Sentralstyrets endringsforslag til vedtektene ligger som vedlegg 2.
Forslag nr. Redaksjonelt
1
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
8

Avsnitt nr.
Alle

Setning nr.
Alle
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Kapittel 8 Faglige komiteer
§ 8.1 Norsk studentorganisasjons faglige komiteer
De faste faglige komiteene er:
 Faglig komite for humanistiske fag
 Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
 Faglig komite for teknologi- og realfag
 Faglig komite for juridiske fag
 Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
 Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
 Faglig komite for økonomisk-administrative fag
 Faglig komite for kunst- og designfag
§ 8.2 Sammensetning
Høyest prioriterte vara rykker opp til fast plass dersom et medlem aktivt trekker seg fra
komiteen før valgperioden er over.
Valg av faglige komiteer er regulert i §13.8.2.
§ 8.3 Myndighet
De faglige komiteene kan fremme saker for sentralstyret gjennom arbeidsutvalget, og
direkte til arbeidsutvalget. Komiteene skal høres i saker som vedrører komiteens
ansvarsområde, men har ikke innstillingsrett i slike saker til landsmøtet eller
sentralstyret. Komiteene kan selv konstituere en nestleder. De faglige komiteene
rapporterer til arbeidsutvalget.
Endring
Eventuell ny tekst
Kapittel 8 Norsk studentorganisasjons fagråd
§ 8.1 Sammensetning
Studentrepresentantene som NSO oppnevner til de fagstrategiske enhetene i
Universitets- og høgskolerådet (UHR) utgjør NSOs fagråd.
Valg av studentrepresentanter til de fagstrategiske enheten er regulert i § 13.8.2.
§ 8.2 Myndighet
Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål. Fagrådet kan fremme
saker for sentralstyret gjennom arbeidsutvalget, og direkte til arbeidsutvalget. Fagrådet
skal høres i saker som vedrører dets ansvarsområder, men har ikke innstillingsrett i slike
saker til landsmøtet eller sentralstyret. Fagrådet rapporterer årlig til sentralstyret.
Arbeidsutvalget har ansvar for å kalle inn til møter i fagrådet.
Forslagstillers begrunnelse
Forslaget er en oppfølging av utredningen av organiseringen av de faglige komiteene
som ble gjort i 2016. Sentralstyret satt ned en egen komite som leverte en anbefaling om
å samle funksjonene til dagen faglige komiteer til et felles råd, som samtidig blir et
samlingssted for tillitsvalgte i de overordnede fagstrategiske enhetene i Universitets- og
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høgskolerådet (UHR).
Med den foreslåtte modellen går en bort fra dagens skille mellom det å være medlem av
en faglig komite (intern) og å representere NSO i UHR (ekstern). I stedet for å basere
seg på at medlemmer fra de faglige komiteene stiller til utvalg i UHR, blir det automatikk i
at dersom du oppnevnes til et av de fagstrategiske enhetene i UHR, så er du også en del
av NSOs fagråd.
Modellen gir fagrådet en klart definert rolle i organisasjonen og garanterer en kobling
mellom det fagspesifikke arbeidet som skjer i NSO og UHR. Modellen knytter sammen
alle de tillitsvalgte studentene som jobber med slike spørsmål på nasjonalt nivå.
Forslaget må ses i sammenheng med forslag 2, 3, 4, 5, 6 og 7.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt
2
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
3.2.3

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
§ 3.2.3 Mandat for komiteer i NSO
Mandatet for komiteer i NSO fastsetter det politiske arbeidet for de faglige og politiske
komiteene. Komiteene skal høres i arbeidet med eget mandat og høringssvarene skal
opp til formell behandling når mandatet vedtas. Mandatet vedtas før 1. juli hvert år.
Endring
Eventuell ny tekst
§ 3.2.3 Mandat
Mandatet fastsetter arbeidet for fagrådet og de politiske komiteene. Disse skal høres i
arbeidet med mandatet. Høringssvarene skal opp til formell behandling når mandatet
vedtas. Mandatet vedtas før 1. juli hvert år.
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Det foreslås at sentralstyret vedtar mandatet både for de politiske komiteene òg for
fagrådet, slik at arbeidet lettere kan settes i sammenheng med handlingsplanen og
øvrige politiske prioriteringer for NSO.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt
3
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
§ 13.8.2

Avsnitt nr.
Hele
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Opprinnelig tekst
§ 13.8.2 Faglige komiteer
Komiteledere velges ved separate valg. Medlemmene velges samlet. Det velges tre
varamedlemmer i prioritert rekkefølge til hver av komiteene.
Øvrige bestemmelser vedrørende faglige komiteer er regulert i kapittel 8.
Endring
Eventuell ny tekst
§ 13.8.2 Fagstrategiske enheter
Det avholdes ett valg til hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og
høgskolerådet. Det velges to varamedlemmer i prioritert rekkefølge til hver enhet.
Øvrige bestemmelser vedrørende studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene
er regulert i kapittel 8.
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt
4
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
4.5.2

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:
[…]
Én representant fra hver av de faglige komiteene
Endring
Eventuell ny tekst
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:
[…]
 Én studentrepresentant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og
høgskolerådet
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Det foreslås at én representant fra hver av fagstrategiske enhetene får observatørstatus i
landsmøtet for å sikre representasjon fra hele bredden av fagmiljø.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt
5
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
5.3

Avsnitt nr.

Protokoll fra sentralstyremøte SST3-16/17 09.12.2016-10.12.2016

Setning nr.
Institusjon/komite

side 6

AU

AU

Opprinnelig tekst
§ 5.3 Sentralstyrets oppgaver


Valg av faglige komiteer

Endring
Eventuell ny tekst
§ 5.3 Sentralstyrets oppgaver
Valg av studentrepresentanter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt
6
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
10.3.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Ledere av de faglige komiteene
Strykning
Eventuell ny tekst
Ingen
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt
7
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
10.3.4

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Valgkomiteen skal aktivt søke etter gode kandidater til vervene de skal innstille på, og til
medlemmer av de faglige komiteene.
Endring
Eventuell ny tekst
Valgkomiteen skal aktivt søke etter gode kandidater til vervene de skal innstille på, og til
de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet.
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
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Valgkomiteen bør være involvert i rekrutteringsarbeidet fordi det bidrar til at
organisasjonen finner flere gode kandidater til utvalgene.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt
8
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
2.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte studentorganet ved
utdanningsinstitusjonen. Medlemskap må godkjennes av sentralstyret med absolutt
flertall.
Tillegg
Ny setning
Eventuell ny tekst
Vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte studentorganet ved
utdanningsinstitusjonen. For at studentorganet skal få delegater på første ordinære
landsmøte påfølgende år, må søknaden om medlemskap være arbeidsutvalget i hende
før 1. oktober. Medlemskap må godkjennes av sentralstyret med absolutt flertall.
Forslagstillers begrunnelse
På grunn av måten delegatfordelingen beregnes med Sainte-Laguës metode, kan det
ikke lenger gjøres endringer i antall medlemmer eller studenttallene etter at
delegatfordelingen er foretatt, uten å foreta hele beregningen på nytt.
Skulle et nytt medlem tas opp etter kunngjøringen av delegatfordelingen til landsmøtet,
fører det nødvendigvis til at minst ett annet medlem får færre delegater enn de ble
opprinnelig ble forespeilet.
Det foreslås å sette frist 1. oktober for å søke medlemskap, fordi sentralstyret da rekker
å behandle alle innkomne søknader før delegatfordelingen må sendes ut sammen med
kunngjøringen av landsmøtet.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
9
Nei
16.3
Forslagstiller
AU (dissens: Christine A. Svendsrud og Øystein Parelius)

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Vedtektene behandles på landsmøtet dersom det er kommet inn forslag til endringer.
Endring
Eventuell ny tekst
§ 16.3 Vedtektsendringer
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Vedtektene behandles på annethvert ordinære landsmøte dersom det er kommet inn
forslag til endringer.
Forslagstillers begrunnelse
Det foreslås å løfte vedtektene for behandling på annethvert landsmøte. Det er fordi
dagens praksis med årlig revidering av vedtektene gjør at organiseringen av NSO ofte
endres før det er opparbeidet tilstrekkelig erfaring med en eksisterende løsning.
Vedtektskomiteens vurdering
Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt
10
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
13.7.1

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Vara velges i egen blokk.
Endring
Eventuell ny tekst
Vara velges i egen blokk og i prioritert rekkefølge.
Forslagstillers begrunnelse
På landsmøtet i 2016 ble det besluttet at valg av varaer til sentralstyret skal velges i
egen blokk, uavhengig av valget av de faste sentralstyremedlemmene. Med endringen
falt bestemmelsen om at varaer skal velges i prioritert rekkefølge ut.
Det foreslås at varaer til sentralstyret skal velges i prioritert rekkefølge, slik at en kan vite
hvem av dem som skal kalles inn ved forfall.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt
11
Ja
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
13.7.1

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Så lenge kravet om representasjon ikke er oppfylt flyttes første kandidat som oppfyller ett
eller flere av de manglende kriterier øverst på listen. Hvis alle kriterier er oppfylt, eller
ingen kandidater oppfyller manglende kriterier, avsluttes valget.
Valget gjennomføres i henhold til organisasjonens retningslinjer for preferansevalg.
Strykning
Eventuell ny tekst
Ingen
Forslagstillers begrunnelse
Setningene om krav til representasjon foreslås strøket fordi retningslinjene for
preferansevalg allerede sikrer at disse kravene blir oppfylt. Metoden for gjennomføring
av valget trenger ikke reguleres både i vedtektene òg i retningslinjene.
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Å stryke setningene innebærer ikke en endring, men er en videreføring av gjeldende
praksis, slik den er beskrevet i retningslinjene for preferansevalg (pkt. 22-28).
Avsnittet om at valget skal gjennomføres i henhold til retningslinjene foreslås samtidig
strøket fordi det allerede står i § 13.3 Valgmåte.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
12
Nei
Ola Kristoffer Nestvold

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende
kalenderår. Sentralstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet. Sentralstyret vedtar
spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft. Spesifisert budsjett
definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal disponeres.
Endring
Landsmøtet skal ikke lenger vedta rammebudsjett, det er SST som skal vedta budsjett.
Eventuell ny tekst
Sentralstyret vedtar budsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende kalenderår.
Begrunnelse
Trukket
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
13
Nei
Thomas Gruer Haakonsen

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
§ 5.2 Sammensetning Sentralstyret består av 13 medlemmer og 13 vararepresentanter.
Valg av sentralstyret er regulert i §13.7.1.
Tillegg
Av sentralstyrets valgte 13 medlemmer, skal det intern konstitueres 1 styreleder.
Eventuell ny tekst
§ 5.2 Sammensetning Sentralstyret består av 13 medlemmer og 13 vararepresentanter. Av
sentralstyrets valgt 13 medlemmer, skal det intern konstitueres 1 styreleder. Valg av
sentralstyret er regulert i §13.7.1.
Begrunnelse
Jeg mener dette er en viktig debatt å ta. Debatten vi hadde tidligere om innsendte egne
saker fra sentralstyres medlemmer vil trolig styrkes av å ha en styreleder, samt en
styreleder vil kunne være et direkte koblingledd for AU i mellom SST sine møter.
Trukket
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
14
Nei
Jone Trovåg

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende
kalenderår. Sentralstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet. Sentralstyret vedtar
spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft. Spesifisert budsjett
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definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal disponeres.
Endring
Legge budsjettet til sentralstyret
Eventuell ny tekst
Landsmøtet vedtar egenkapitalmål for Norsk studentorganisasjon. Sentralstyret vedtar
budsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende kalenderår.
Begrunnelse
For å skape bedre økonomistyring for organisasjonen bør sentralstyre ha budsjettansvar.
Da kan budsjettet også revideres ved behov.
Redaksjonskomiteens innstilling
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
15
Nei
Jone Trovåg

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer av
arbeidsutvalget velges samlet. Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert
i kapittel 6.
Endring
Velge AU-medlemmer til bestemte verv
Eventuell ny tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat. De øvrige representantene av
arbeidsutvalget velges til bestemte verv. Valgene gjennomføres samtidig. Kandidater kan
stille i flere valg. Dersom man skulle vinne mer enn et valg vil man velges til vervet der man
fikk høyest stemmetall. Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i
kapittel 6.
Begrunnelse
For å gi landsmøte bedre mulighet til å sette sammen arbeidsutvalget
Redaksjonskomiteens innstilling
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
16
Nei
Kaja Elisabeth de Ru

Rolle
FFPK

Opprinnelig tekst
Tillegg
Bedre behandling av de politiske plattformene. LM vedtar veivalgene og diskuterer
politikken, ikke det redaksjonelle
Eventuell ny tekst
Landsmøtet vedtar prinsippene i de politiske plattformene. De politiske komiteene
sammenfatter/ivaretar den politiske intensjonen fattet av landsmøtet. Sentralstyret
behandler de redaksjonelle forslagene fra komiteen.
Begrunnelse
Fordi vi vil diskutere politikken i plattformen på landsmøtet, ikke redaksjonelle detaljer. Mye
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enklere for et landsmøtet også å behandle plattformer, samt en langt ryddigere prosess.
Klarere mandat til komiteene og sst.
Redaksjonskomiteens innstilling
Trukket
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
17
Nei
Pål Adrian Ryen

Rolle
AU

Opprinnelig tekst
ingen
Tillegg
Tillegg om i krafttredelse av endring angående valg av vara til SST
Eventuell ny tekst
Endringsforslaget om valg av vara til SST trer i kraft med en gang LM sak om vedtektene er
lukket.
Begrunnelse
Sørge for at vi har prioritert vara fra og med førstkommende periode, da vedtektene nå ikke
legger opp til dette.
Vedtatt

06 INNKOMNE SAKER
SST3 06.11-16/17

Generaldebatt – Diskusjonssak

Forslag til vedtak:
Det gjøre ikke vedtak i diskusjonssaker.
SST3 06.12-16/17

NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2018

Forslag til vedtak:
Norsk studentorganisasjon (NSO) har følgende krav til statsbudsjettet for 2018:
 Studiefinansieringen skal økes og knyttes til 1,5 G, og fordeles over 11 måneder.
 Det skal gis tilskudd til bygging minst 3000 studentboliger i regi av
studentsamskipnadene, med mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad.
Vedtatt

SST3 06.13.16/17

Utredning av alternative modeller for studiestøtte – Diskusjonssak

Forslag til vedtak:
Det gjøre ikke vedtak i diskusjonssaker.
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SST3 06.14-16/17

Søknad om medlemskap – Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Forslag til vedtak:
Søknaden fra Studentrådet ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole om medlemskap i Norsk
studentorganisasjon godkjennes.
Vedtatt
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vedlegg 1
1

VEDLEGG 1: SPESIFISERT BUDSJETT FOR NSO 2017

Spesifisert budsjett 2017

Regnskap
Forslag
per
Vedtatt
budsjett 2017 30.09.2016 budsjett 2016

Regnskap
2015

Inntekter
1 Driftsstøtte
2 Statstilskudd
3 Andre inntekter
Sum inntekter

-14 100 000
-8 006 227
-3 900 000
-2 850 000
-850 000
-718 807
-18 850 000 -11 575 034

-14 000 000 -13 946 328
-3 700 000
-3 800 000
-850 000
-815 898
-18 550 000 -18 562 226

Utgifter
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Informasjonskostnader
Trykksaker
Profilering/effekter
Web
Analyser/utredninger
Øvrig info.materiell

580 000
10 000
90 000
50 000
200 000
230 000

236 206
23 788
131 063
58 594
22 762

500 000
10 000
90 000
130 000
200 000
70 000

349 093
6 938
113 147
35 479
125 938
67 592

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Personalkostnader
Lønnskostnader
Pensjonsordning
Avtalefestede personalkostnader
Personalforsikringer
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader

9 460 000
7 550 000
400 000
240 000
55 000
1 115 000
100 000

6 647 287
5 335 621
262 582
143 083
54 124
799 895
51 983

9 265 000
7 400 000
370 000
240 000
55 000
1 100 000
100 000

8 820 088
7 054 368
374 304
222 069
51 869
1 064 921
52 557

2 700 000
445 000

1 975 369
294 713

2 730 000
510 000

2 583 586
469 831

6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor
6.3 Kopi-og papirkostnader
6.4 Media, litteratur og tidsskrifter

60 000
120 000
210 000

37 913
85 317
177 003

60 000
140 000
200 000

51 099
130 018
200 212

6.5 Telefoni og porto etc

170 000

124 405

170 000

155 032

1 420 000

1 041 475

1 410 000

1 353 631

10 000
175 000

9 065
173 635

10 000
170 000

9 052
158 758

90 000

31 844

60 000

55 953

6 Kontordrift
6.1 Kontor- og datautstyr

6.6 Husleie/flyttekostnader
6.7 Kontorforsikring
6.8 Kontingenter/tilskudd

2

6.9 Revisjon

2 sider

Spesifisert budsjett 2017
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Reiser og representasjon
Reiser og representasjon innland
Reiser og representasjon utland
ICWG
Interne seminar
Organisasjonskurs
UHR

Regnskap
Forslag
per
Vedtatt
budsjett 2017 30.09.2016 budsjett 2016

Regnskap
2015

1 420 000
300 000
270 000
50 000
320 000
180 000
300 000

920 426
189 086
138 217
14 550
217 728
116 017
244 828

1 330 000
240 000
250 000
50 000
310 000
180 000
300 000

1 128 780
223 162
214 543
39 987
256 486
138 549
256 053

530 000

248 741

350 000

664 203

1 550 000

2 251 407

2 000 000

1 750 184

10 Komiteer
10.1 Politiske komiteer

615 000
240 000

237 567
115 432

585 000
215 000

449 421
129 533

10.2 Faglige komiteer

255 000

49 569

280 000

232 677

10.3 KK, VK, VTK og KØG

120 000

72 566

90 000

87 211

1 800 000
750 000
400 000
100 000
550 000

1 277 454
313 922
92 469
112 598
758 464

1 675 000
775 000
300 000
100 000
500 000

1 660 543
673 993
347 203
123 718
515 628

570 000

266 537

570 000

534 036

40 000

22 069

40 000

38 997

19 265 000

14 083 062

19 045 000

17 978 931

495 000

-583 294

-355 000
-370 000
15 000

-207 197
-220 406
13 209

140 000

-790 491

8 Sentralstyremøter
9 Landsmøte

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Konferanser
Konferanser
Ledersamlinger
Temamøter/seminarer
Regionmøter

12 Frifond
13 Diverse kostnader
Sum utgifter

-

Driftsresultat

415 000

2 508 028
-

14 Finansinntekter og finanskostnader
14.1 Renteinntekter bank
14.2 Annen finanskostnad

-335 000
-350 000
15 000

-113 669
-123 162
9 493
-

3

Resultat før fond

80 000

2 394 359
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VEDLEGG 2: SENTRALSTYRETS ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE
Forslag nr. Redaksjonelt
1
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
8

Avsnitt nr.
Alle

Setning nr.
Alle
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Kapittel 8 Faglige komiteer
§ 8.1 Norsk studentorganisasjons faglige komiteer
De faste faglige komiteene er:









Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for teknologi- og realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunst- og designfag

§ 8.2 Sammensetning
Høyest prioriterte vara rykker opp til fast plass dersom et medlem aktivt trekker seg fra
komiteen før valgperioden er over.
Valg av faglige komiteer er regulert i §13.8.2.
§ 8.3 Myndighet
De faglige komiteene kan fremme saker for sentralstyret gjennom arbeidsutvalget, og
direkte til arbeidsutvalget. Komiteene skal høres i saker som vedrører komiteens
ansvarsområde, men har ikke innstillingsrett i slike saker til landsmøtet eller
sentralstyret. Komiteene kan selv konstituere en nestleder. De faglige komiteene
rapporterer til arbeidsutvalget.
Endring
Eventuell ny tekst
Kapittel 8 Norsk studentorganisasjons fagråd
§ 8.1 Sammensetning
Studentrepresentantene som NSO oppnevner til de fagstrategiske enhetene i
Universitets- og høgskolerådet (UHR) utgjør NSOs fagråd.

9 sider

Valg av studentrepresentanter til de fagstrategiske enheten er regulert i § 13.8.2.
§ 8.2 Myndighet
Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål. Fagrådet kan fremme
saker for sentralstyret gjennom arbeidsutvalget, og direkte til arbeidsutvalget. Fagrådet
skal høres i saker som vedrører dets ansvarsområder, men har ikke innstillingsrett i slike
saker til landsmøtet eller sentralstyret. Fagrådet rapporterer årlig til sentralstyret.
Arbeidsutvalget har ansvar for å kalle inn til møter i fagrådet.
Forslagstillers begrunnelse
Forslaget er en oppfølging av utredningen av organiseringen av de faglige komiteene
som ble gjort i 2016. Sentralstyret satt ned en egen komite som leverte en anbefaling om
å samle funksjonene til dagen faglige komiteer til et felles råd, som samtidig blir et
samlingssted for tillitsvalgte i de overordnede fagstrategiske enhetene i Universitets- og
høgskolerådet (UHR).
Med den foreslåtte modellen går en bort fra dagens skille mellom det å være medlem av
en faglig komite (intern) og å representere NSO i UHR (ekstern). I stedet for å basere
seg på at medlemmer fra de faglige komiteene stiller til utvalg i UHR, blir det automatikk i
at dersom du oppnevnes til et av de fagstrategiske enhetene i UHR, så er du også en del
av NSOs fagråd.
Modellen gir fagrådet en klart definert rolle i organisasjonen og garanterer en kobling
mellom det fagspesifikke arbeidet som skjer i NSO og UHR. Modellen knytter sammen
alle de tillitsvalgte studentene som jobber med slike spørsmål på nasjonalt nivå.
Forslaget må ses i sammenheng med forslag 2, 3, 4, 5, 6 og 7.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
3
Forslag nr. Redaksjonelt
2
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
3.2.3

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
§ 3.2.3 Mandat for komiteer i NSO
Mandatet for komiteer i NSO fastsetter det politiske arbeidet for de faglige og politiske
komiteene. Komiteene skal høres i arbeidet med eget mandat og høringssvarene skal
opp til formell behandling når mandatet vedtas. Mandatet vedtas før 1. juli hvert år.
Endring
Eventuell ny tekst
§ 3.2.3 Mandat
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Mandatet fastsetter arbeidet for fagrådet og de politiske komiteene. Disse skal høres i
arbeidet med mandatet. Høringssvarene skal opp til formell behandling når mandatet
vedtas. Mandatet vedtas før 1. juli hvert år.
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Det foreslås at sentralstyret vedtar mandatet både for de politiske komiteene òg for
fagrådet, slik at arbeidet lettere kan settes i sammenheng med handlingsplanen og
øvrige politiske prioriteringer for NSO.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
4
Forslag nr. Redaksjonelt
3
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
§ 13.8.2

Avsnitt nr.
Hele

Setning nr.
Alle
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
§ 13.8.2 Faglige komiteer
Komiteledere velges ved separate valg. Medlemmene velges samlet. Det velges tre
varamedlemmer i prioritert rekkefølge til hver av komiteene.
Øvrige bestemmelser vedrørende faglige komiteer er regulert i kapittel 8.
Endring
Eventuell ny tekst
§ 13.8.2 Fagstrategiske enheter
Det avholdes ett valg til hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og
høgskolerådet. Det velges to varamedlemmer i prioritert rekkefølge til hver enhet.
Øvrige bestemmelser vedrørende studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene
er regulert i kapittel 8.
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
5
Forslag nr. Redaksjonelt
4
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
4.5.2

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
SST
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Opprinnelig tekst
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:
[…]
Én representant fra hver av de faglige komiteene
Endring
Eventuell ny tekst
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:
[…]


Én studentrepresentant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og
høgskolerådet

Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Det foreslås at én representant fra hver av fagstrategiske enhetene får observatørstatus i
landsmøtet for å sikre representasjon fra hele bredden av fagmiljø.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
6
Forslag nr. Redaksjonelt
5
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
5.3

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
§ 5.3 Sentralstyrets oppgaver


Valg av faglige komiteer

Endring
Eventuell ny tekst
§ 5.3 Sentralstyrets oppgaver
Valg av studentrepresentanter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
7
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Forslag nr. Redaksjonelt
6
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
10.3.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Ledere av de faglige komiteene
Strykning
Eventuell ny tekst
Ingen
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
8
Forslag nr. Redaksjonelt
7
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
10.3.4

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Valgkomiteen skal aktivt søke etter gode kandidater til vervene de skal innstille på, og til
medlemmer av de faglige komiteene.
Endring
Eventuell ny tekst
Valgkomiteen skal aktivt søke etter gode kandidater til vervene de skal innstille på, og til
de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet.
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Valgkomiteen bør være involvert i rekrutteringsarbeidet fordi det bidrar til at
organisasjonen finner flere gode kandidater til utvalgene.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
9
Forslag nr. Redaksjonelt
8
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
2.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komite
SST
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Opprinnelig tekst
Vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte studentorganet ved
utdanningsinstitusjonen. Medlemskap må godkjennes av sentralstyret med absolutt
flertall.
Tillegg
Ny setning
Eventuell ny tekst
Vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte studentorganet ved
utdanningsinstitusjonen. For at studentorganet skal få delegater på første ordinære
landsmøte påfølgende år, må søknaden om medlemskap være arbeidsutvalget i hende
før 1. oktober. Medlemskap må godkjennes av sentralstyret med absolutt flertall.
Forslagstillers begrunnelse
På grunn av måten delegatfordelingen beregnes med Sainte-Laguës metode, kan det
ikke lenger gjøres endringer i antall medlemmer eller studenttallene etter at
delegatfordelingen er foretatt, uten å foreta hele beregningen på nytt.
Skulle et nytt medlem tas opp etter kunngjøringen av delegatfordelingen til landsmøtet,
fører det nødvendigvis til at minst ett annet medlem får færre delegater enn de ble
opprinnelig ble forespeilet.
Det foreslås å sette frist 1. oktober for å søke medlemskap, fordi sentralstyret da rekker
å behandle alle innkomne søknader før delegatfordelingen må sendes ut sammen med
kunngjøringen av landsmøtet.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
10
Forslag nr. Redaksjonelt
10
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
13.7.1

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Vara velges i egen blokk.
Endring
Eventuell ny tekst
Vara velges i egen blokk og i prioritert rekkefølge.
Forslagstillers begrunnelse
På landsmøtet i 2016 ble det besluttet at valg av varaer til sentralstyret skal velges i
egen blokk, uavhengig av valget av de faste sentralstyremedlemmene. Med endringen
falt bestemmelsen om at varaer skal velges i prioritert rekkefølge ut.
Det foreslås at varaer til sentralstyret skal velges i prioritert rekkefølge, slik at en kan vite
hvem av dem som skal kalles inn ved forfall.
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Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
11
Forslag nr. Redaksjonelt
11
Ja
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
13.7.1

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Så lenge kravet om representasjon ikke er oppfylt flyttes første kandidat som oppfyller ett
eller flere av de manglende kriterier øverst på listen. Hvis alle kriterier er oppfylt, eller
ingen kandidater oppfyller manglende kriterier, avsluttes valget.
Valget gjennomføres i henhold til organisasjonens retningslinjer for preferansevalg.
Strykning
Eventuell ny tekst
Ingen
Forslagstillers begrunnelse
Setningene om krav til representasjon foreslås strøket fordi retningslinjene for
preferansevalg allerede sikrer at disse kravene blir oppfylt. Metoden for gjennomføring
av valget trenger ikke reguleres både i vedtektene òg i retningslinjene.
Å stryke setningene innebærer ikke en endring, men er en videreføring av gjeldende
praksis, slik den er beskrevet i retningslinjene for preferansevalg (pkt. 22-28).
Avsnittet om at valget skal gjennomføres i henhold til retningslinjene foreslås samtidig
strøket fordi det allerede står i § 13.3 Valgmåte.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
12
Forslag nr. Redaksjonelt
14
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
15.2

Avsnitt nr.
1-2

Setning nr.
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende
kalenderår. Sentralstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet.
Sentralstyret vedtar spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft.
Spesifisert budsjett definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal
disponeres.
Endring
Legge budsjettet til sentralstyret
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Eventuell ny tekst
Landsmøtet vedtar egenkapitalmål for Norsk studentorganisasjon. Sentralstyret vedtar
budsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende kalenderår.
Forslagstillers begrunnelse
For å skape bedre økonomistyring for organisasjonen bør sentralstyre ha budsjettansvar.
Da kan budsjettet også revideres ved behov.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
13
Forslag nr. Redaksjonelt
15
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.
13.7.2

Avsnitt nr.
1-2

Setning nr.
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer av
arbeidsutvalget velges samlet.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Endring
Velge AU-medlemmer til bestemte verv
Eventuell ny tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat. De øvrige representantene av
arbeidsutvalget velges til bestemte verv. Valgene gjennomføres samtidig. Kandidater
kan stille i flere valg. Dersom man skulle vinne mer enn et valg vil man velges til vervet
der man fikk høyest stemmetall.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Forslagstillers begrunnelse
For å gi landsmøte bedre mulighet til å sette sammen arbeidsutvalget.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
14
Forslag nr. Redaksjonelt
17
Nei
Forslagstiller
Sentralstyret

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Tillegg
Tillegg om i ikrafttredelse av endring angående valg av vara til sentralstyret
Eventuell ny tekst
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Endringsforslaget om valg av vara til sentralstyret trer i kraft med en gang
landsmøtesaken om vedtektene er lukket.
Forslagstillers begrunnelse
Sørge for at vi har prioritert vara fra og med førstkommende periode, da vedtektene nå
ikke legger opp til dette.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt/Avvist
15
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