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REDAKSJONSKOMITEENS FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN
Forslag nr.

Redaksjonskomiteens innstilling
Kommentar til votering
Resolusjon om studentkultur, studentmedia og studentidrett
R1 Vedtas
Redaksjonell endring av forslag 1
1 Anses ivaretatt av R1
Resolusjon om tettere kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet
4 Vedtas
1 Vedtas
Dersom forslaget vedtas faller
forslag 3 og 5
3 Avvises dersom forslag 1 avvises
Faller hvis forslag R1 vedtas
5 Realitetsbehandles ikke
Likelydende forslag 3
2 Vedtas
6 Vedtas
R2 Vedtas.
Dersom forslaget vedtas faller
forslag 7
7 Vedtas dersom forslag R2 avvises
Faller hvis forslag R2 vedtas
8 Vedtas
9 Vedtas
Resolusjon om turbostipend
1 Vedtas
Resolusjon om fjerning av fjerning av autorisasjonsavgiften
1 Avvises
2 Avvises
R3 Vedtas
Dersom forslaget vedtas faller
forslag 3
3 Avvises dersom forslag R3 vedtas.
Faller hvis forslag R3 vedtas
(dissens)
4 Vedtas
Delt votering

2

RESOLUSJON 3 – RESOLUSJON OM STUDENTKULTUR,
STUDENTMEDIA OG STUDENTIDRETT

Innkomne endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen:
Forslag nr:
Forslagstiller:

Kapittel og/eller
linjenummer:
REDAKSJONSKOMITEEN Institusjon
(initialer):
R1

45-46

Opprinnelig tekst:
Ansvaret for finansieringen bør være et delt ansvar mellom
studentene selv, gjennom semesteravgiften, og det offentlige, i tillegg
til eventuell brukerbetaling.
Tillegg:
og utdanningsinstitusjonene,
Ny tekst:
Ansvaret for finansieringen bør være et delt ansvar mellom
studentene selv gjennom semesteravgiften, utdanningsinstitusjonene,
og det offentlige i tillegg til eventuell brukerbetaling.
Redaksjonskomiteens
innstilling
Vedtak:

Vedtas.
Vedtatt/avvist

Forslag nr:

1

Forslagstiller:

Eivind Rindal

Kapittel og/eller
linjenummer:
Institusjon
(initialer):

45-46
NTNU

Opprinnelig tekst:
Ansvaret for finansieringen bør være et delt ansvar mellom
studentene selv, gjennom semesteravgiften, og det offentlige, i tillegg
til eventuell brukerbetaling.
Tillegg:
og utdanningsinstitusjonene,
Ny tekst:
Ansvaret for finansieringen bør være et delt ansvar mellom
studentene selv, gjennom semesteravgiften, og det offentlige og
utdanningsinstitusjonene, i tillegg til eventuell brukerbetaling.
Redaksjonskomiteens
innstilling
Vedtak:

Forslag 1 ansees ivaretatt av forslag R1.
Vedtatt/avvist
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RESOLUSJON 4 – RESOLUSJON OM TETTERE KONTAKT
MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG ARBEIDSLIVET

Innkomne endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen:

Forslag nr.:

4

Forslagstiller: AU

Kapittel og/eller
linjenummer:

8-47

Medlemslag/komite: AU

Opprinnelig tekst:
hele resolusjonen
Endring:
Gjennomgående erstatte "næringsliv" med "arbeidsliv"
Ny tekst:
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Vedtas

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist

Forslag nr.:

1

Forslagstiller: Martin Fredheim

Kapittel og/eller
linjenummer:

45-45

Medlemslag/komite: FFPK

Opprinnelig tekst:
Økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner om innholdet i studier
Endring:
Endre setningen
Ny tekst:
Økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner for å fremme læring
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Vedtas. Dersom forslaget vedtas faller forslag 3 og 5.

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist
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Forslag nr.:

3

Forslagstiller: Audun Syltevik

Kapittel og/eller
linjenummer:

45-45

Medlemslag/komite:

UiB

Opprinnelig tekst:
Økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner om innholdet i studier.
Strykning:
Strykning
Ny tekst:
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Faller som konsekvens av forslag 1. Dersom forslag 1 faller innstiller
komiteen på at forslaget avvises.

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist

Forslag nr.:

5

Kapittel og/eller
linjenummer:

Forslagstiller:

AU

Medlemslag/komite: AU

45-45

Opprinnelig tekst:
økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner om innholdet i studier
Strykning:
stryk punktet i resolusjonen om tettere kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og
arbeidslivet
Ny tekst:
ingen
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Realitetsbehandles ikke, likelydende forslag 3

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist
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Forslag nr.:

Kapittel og/eller
linjenummer:

2

Forslagstiller: AU

28-38

Medlemslag/komite: AU

Opprinnelig tekst:
Nylig ble det..................universiteter bør etterstrebe
Strykning:
Stryke alt innhold fram til "NSO mener samarbeid......."
Ny tekst:
ingen
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Vedtas

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist

Forslag nr.:

6

Kapittel og/eller
linjenummer:

48-58

Forslagstiller:

Anine Klepp

Medlemslag/komite:

LS

Opprinnelig tekst:
Kilder:
Strykning:
Stryke kilder og kildehenvisninger i tekst, da dette skulle vært fjernet før resolusjonen ble
sendt inn
Ny tekst:
ingen
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Vedtas

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist
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Forslag nr.:

R2

Kapittel og/eller
linjenummer:

11-14

Forslagstiller:

Redaksjonskomiteen

Medlemslag/komite:

Red.kom

Opprinnelig tekst:
For å ta et eksempel på den eksplosive økningen vises det til studenttallet mellom 1988
og 1996 økte fra 40.000 til over 80.000 (Hjelbrekke 2006). I dag representerer NSO ca.
220 000 studenter, og dette vil øke fremover
Strykning:
For å ta et eksempel på den eksplosive økningen vises det til studenttallet mellom 1988
og 1996 økte fra 40.000 til over 80.000 (Hjelbrekke 2006). I dag representerer NSO ca.
220 000 studenter, og dette vil øke fremover
Ny tekst:
ingen
RedaksjonsVedtas. Dersom forslaget vedtas faller forslag 7.
komiteens innstilling:
Vedtak:

Vedtatt/ Avvist

Forslag nr.:

7

Kapittel og/eller linjenummer:

10-14

Forslagstiller:

Anine Klepp

Medlemslag/komite:

LS

Opprinnelig tekst:
Det høyere utdanningsbildet i Norge har vært preget av store endringer siden 1950-tallet,
hvor en av hovedtendensene er den stadig økningen av studenter som tar høyere
utdanning. For å ta et eksempel på den eksplosive økningen vises det til studenttallet
mellom 1988 og 1996 økte fra 40.000 til over 80.000 (Hjelbrekke 2006). I dag
representerer NSO ca. 220 000 studenter, og dette vil øke fremover
Strykning:
Det høyere utdanningsbildet i Norge har vært preget av store endringer siden 1950-tallet,
hvor en av hovedtendensene er den stadig økningen av studenter som tar høyere
utdanning. For å ta et eksempel på den eksplosive økningen vises det til studenttallet
mellom 1988 og 1996 økte fra 40.000 til over 80.000 (Hjelbrekke 2006). I dag
representerer NSO ca. 220 000 studenter, og dette vil øke fremover
Ny tekst:
ingen
Redaksjons- komiteens Faller som konsekvens av forslag R2. Dersom R2 avvises
innstilling:
innstiller komiteen på at forslaget vedtas.
Vedtak:
Vedtatt/ Avvist
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Forslag nr.:

8

Kapittel og/eller
linjenummer:

44

Forslagstiller:

Camilla Hermansen, Susann
Strømsvåg

Medlemslag/komite:

LS

Opprinnelig tekst:


Studenter skal få tilbud om å ta studiepoeng i form av en praksisordning (og
trainee?)

Endring:
Redaksjonell endring
Ny tekst:
Studenter skal få tilbud om studiepoeng i form av en praksisordning eller traineestillinger
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Vedtas

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist

Forslag nr.:

9

Forslagstiller:

Camilla Hermansen, Susann
Medlemslag/komite:
Strømsvåg

Kapittel og/eller
linjenummer:

44-45
LS

Opprinnelig tekst:


Studenter skal få tilbud om å ta studiepoeng i form av en praksisordning (og
trainee?)

Tillegg:
Ønsker å legge til et punkt om at det skal jobbes for at det utarbeides et regelverk som
avklarer studenters rettigheter og plikter. Legge til mellom punkt på 44 og punktet på 45.
Ny tekst:


Det skal utarbeides et nasjonalt regelverk som avklarer studenters rettigheter og
plikter når man er i ulike praksisordninger i arbeidslivet.

Redaksjonskomiteens
innstilling:

Vedtas

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist
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RESOLUSJON 5 – RESOLUSJON OM TURBOSTIPEND

Innkomne endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen:

Forslag nr.:

1

Kapittel og/eller
linjenummer:

1-21

Forslagstiller:

Arbeidsutvalget

Medlemslag/komite:

AU

Opprinnelig tekst:
VEDLEGG 5: RESOLUSJON OM TURBOSTIPEND Forslagstillere: Forslagstillere: Aida
Matre, Ingvild Kvinnsland, Kaja Karinsdatter Toset, Peder Engesæth (NHH)
TURBOSTIPEND For mange bruker for lang tid på å fullføre påbegynte studier. Det er
mange ulike og sammensatte årsaker til dette, og det bør heller ikke være et mål at
absolutt alle skal fullføre til normert tid. Til tross for dette er det ingen tvil om at andelen
som fullfører normert bør være høyere enn den er i dag. NSO mener et tiltak som kan
endre på dette vil være å innføre en incentivordning som belønner studenter som fullføre
graden sin på normert tid, ved at en større del av av lånet omgjøres til stipend ved fullført
grad. Populært kalt «turbostipend». Forskere fra SSB har funnet at en slik incentivordning
med premie på 18 000 kroner bidrar til å redusere studentenes forsinkelse med
gjennomsnittlig et halvt år. Et tilsvarende forslag ble nylig fremmet av en ekspertgruppe
satt ned av Kunnskapsdepartementet. Produktivitetskommisjonen har også pekt på
muligheten for økonomiske incentiver for å øke fullføringsgraden. NSOs primære mål er
og vil fortsatt være å øke den samlede studiestøtten til alle norske studenter. En
incentivordning som turbostipend skal ikke gå på bekostning av dette, men vil være et
ekstra tiltak for å øke fullføringsgraden i høyere utdanning. I stedet for å piske de som
bruker lenger tid på studier, ønsker vi å gi en gulrot til de som fullfører til normert tid. 
Norsk Studentorganisasjon ønsker å innføre turbostipend.
Endring:
Gå fra å være for turbostipend, til å si nei til turbostipend
Ny tekst:
Nei til turbostipend! For mange bruker for lang tid på å fullføre påbegynte studier. Det er
mange ulike og sammensatte årsaker til dette, og det bør ikke være et mål at absolutt alle
skal fullføre til normert tid. Til tross for dette er det ingen tvil om at andelen som fullfører
normert bør være høyere enn den er idag. På 90-tallet fikk studenter økt studiestipendet
med 18 000,- om de fullførte på normert tid. Den gang var stipendandelen på 14%, noe
som gjorde at de 18 000 kronene hadde meget stor invirkning på det totale stipendet. I
dag har vi derimot en stipendandel på 40%. Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse
(SHoT) viste at 19 % av studentene hadde opplevd psykiske symptomplager i løpet av
studietiden. Mange studenter nevner økonomiske bekymringer som en årsak til det.
Studentene er hardt presset i dag, og må allerede produsere studiepoeng for å få omgjort
deler av lånet til stipend. Turbostipend vil heller bidra til å øke presset på studentene, og
9

NSO er bekymret for hvilken effekt det vil ha på studentenes psykiske helsetilstand. NSO
ønsker ikke å øke presset på studentene ytterligere, og mener turbostipend er et dyrt og
dårlig tiltak. Det vil heller ikke vil bedre studentene økonomiske situasjon i
studiehverdagen, men være en ytterligere bonus etter at studiet er ferdig. Det mener NSO
er feil pengebruk. NSO mener den beste måten å få flere til å fullføre på normert tid er ved
å heve studiestøtten til 1,5 G. Det gir alle studenter mulighet til å bruke mer tid på
studiene. I tillegg favoriserer turbostipend ressursterke studenter, og systematisk
diskriminere studenter som allerede sliter. Det er et angrep på prinsippet om like
muligheter til utdanning. - Norsk studentorganisasjon sier nei til innføring av turbostipend.
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Vedtas

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist
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RESOLUSJON 6 – RESOLUSJON OM FJERNING AV
AUTORISASJONSAVGIFTEN
Innkomne endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen:

Forslag nr:

1

Forslagstiller:

Øystein Haug

Kapittel og/eller
linjenummer:
Institusjon
(initialer):

10
HiST

Opprinnelig tekst:
Tillegg:
Tillegg før «i dag»
Ny tekst:
Det er bra det finnes et offentlig kontor som SAK, som sikrer blant
annet at vi har kvalifisert og skikket helsepersonell i Norge.
Redaksjonskomiteens
innstilling
Vedtak:

Avvises
Vedtatt/avvist

Forslag nr:

2

Forslagstiller:

Øystein Haug

Kapittel og/eller
linjenummer:
Institusjon
(initialer):

18-21
HiST

Opprinnelig tekst:
Autorisasjonsprosessen baserer seg… etter endt utdanning
Strykning:
Autorisasjonsprosessen baserer seg… etter endt utdanning
Ny tekst:

Redaksjonskomiteens
innstilling
Vedtak:

Avvises
Vedtatt/avvist
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Forslag nr.:

R3

Kapittel og/eller
linjenummer:

24-29

Forslagstiller:

Redaksjonskomiteen

Medlemslag/komite:

Red.kom

Opprinnelig tekst:
Dagens samfunn blir i stadig større grad digitalisert og effektivisert.
Autorisasjonsordningen er et 25 system som begynner å bære preg av å være utdatert.
NSO ønsker at autorisasjonsprosessen 26 skal gjennomgås for å se på hvilken funksjon
den har i dag, og hva autorisasjonsprosessen gjør 27 som ikke allerede er gjort ved
kandidatens institusjon eller av andre aktører som har ansvar for å 28 godkjenne
kandidaten. NSO krever at man fjerner autorisasjonsavgiften for studenter i norsk 29
høyere utdanning som skal jobbe i Norge.
Endring:
Enklere språk.
Ny tekst:
Dagens samfunn blir i stadig større grad digitalisert. Autorisasjonsordningen er et system
som bærer preg av å være utdatert. NSO ønsker at denne skal gjennomgås for å se på
hvilken funksjon den har i dag, og hva den gjør som ikke allerede er gjort ved
institusjonene eller av andre aktører som har ansvar for å godkjenne ferdigutdannede.
NSO krever at autorisasjonsavgiften for studenter i norsk høyere utdanning fjernes.
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Vedtas. Dersom forslaget blir vedtatt faller forslag 3

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist
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Forslag nr.:

3

Kapittel og/eller linjenummer:

24-29

Forslagstiller:

AU

Medlemslag/komite:

AU

Opprinnelig tekst:
Dagens samfunn blir i stadig større grad digitalisert og effektivisert.
Autorisasjonsordningen er et 25 system som begynner å bære preg av å være utdatert.
NSO ønsker at autorisasjonsprosessen 26 skal gjennomgås for å se på hvilken funksjon
den har i dag, og hva autorisasjonsprosessen gjør 27 som ikke allerede er gjort ved
kandidatens institusjon eller av andre aktører som har ansvar for å 28 godkjenne
kandidaten. NSO krever at man fjerner autorisasjonsavgiften for studenter i norsk 29
høyere utdanning som skal jobbe i Norge.
Endring:
Enklere språk.
Ny tekst:
Dagens samfunn blir i stadig større grad digitalisert. Autorisasjonsordningen bærer preg
av å være utdatert. NSO ønsker at denne skal gjennomgås for å se på hvilken funksjon
den har i dag, og hva den gjør som ikke allerede er gjort ved institusjonene eller av andre
aktører som har ansvar for å godkjenne ferdigutdannede. NSO krever at
autorisasjonsavgiften for studenter i norsk høyere utdanning fjernes.
Faller som konsekvens av forslag R3.Dersom R3 avvises
Redaksjons- komiteens
innstiller flertallet at forslag 3 avvises. Et mindretall bestående
innstilling:
av Eirin Vetaas innstiller på å vedta forslaget dersom R3 faller.
Vedtak:

Vedtatt/ Avvist
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Forslag nr.:

4

Kapittel og/eller
linjenummer:

29-

Forslagstiller:

AU

Medlemslag/komite:

AU

Opprinnelig tekst:
Ingenting
Tillegg:
Legge til NSO mener at, med kulepunkt
Ny tekst:
NSO mener at: • All høyere utdanning skal være gratis, det innebærer også muligheten til
å få utøve yrket man har utdannet seg til. • Autorisasjonsordningen skal gjennomgås med
vekt på hvilken funksjon den har i dag (delt votering) • Autorisasjonsavgiften fjernes
Redaksjonskomiteens
innstilling:

Vedtas. Redaksjonskomiteen foreslår delt votering på forslaget.

Vedtak:

Vedtatt/ Avvist
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