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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU26-21/22 

Dato/tid 20.01.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Anita B. Olsen () 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001866 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl, 

Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU26.00.26-21/22 Konstituering 

AU26.02.27-21/22 Fondssøknad - NHH - Strategiseminar 

AU26.03.11-21/22 Høring om sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for 
utviklingsavtaler 

AU26.04.34-21/22 Nominasjon - nasjonale retningslinjer for psykomotorisk fysioterapi 
– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

AU26.06.11-21/22 Utvidelse av ansettelsesperiode – Personsak/Personalsak (sakspapir 
unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU26.00.26-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU25-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU26.02.27-21/22 Fondssøknad - NHH - Strategiseminar 

Forslag i innstillingen: Søknaden innvilges. 
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Endringsforslag: Arbeidsutvalget innvilger kr 19 000,- 
 
Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget innvilger søknaden med kr 19.000 fra fond for arrangementer 
og aksjoner 
Vedtatt 3 mot 2 stemmer 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
 
AU26.03.11-21/22 Høring om sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for 

utviklingsavtaler 
Forslag i innstillingen: Høringssvar – sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for 
utviklingsavtaler vedtas. 
 
Endringsforslag 1: NSO er positive til sektormålene og mener de svarer godt på samfunnsoppdraget 
til UH-institusjonene. I forbindelse med sektormål 3 er det viktig at ikke bare er tilgang til utdanning og 
kompetanse i hele landet, men at dette er av god kvalitet. 
 
Endringsforslag 2: NSO er positive til sektormålene og mener de svarer godt på samfunnsoppdraget 
til UH-institusjonene. Det understrekes at sektormål nummer 3, 
God tilgang til utdanning og kompetanse i hele landet ikke skal gå på bekostning av sektormål 1, høy 
kvalitet i forskning og utdanning. 
 
Forslag til vedtak: Høringssvar – sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for 
utviklingsavtaler vedtas med endringsforslag 2. 
Vedtatt 
 
04 VALG 
 
AU26.04.34-21/22 Nominasjon - nasjonale retningslinjer for psykomotorisk fysioterapi 

– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
Forslag til vedtak: Kristin Sørstrand Æsøy foreslås nominert til programgruppe for 
nasjonale retningslinjer for psykomotorisk fysioterapi.  
Vedtatt 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
. 
AU26.06.11-21/22 Utvidelse av ansettelsesperiode – Personsak/Personalsak (sakspapir 

unntatt offentlighet) 
Vedtak: NSO tilbyr Victor Elias Okpe utvidelse av midlertidig stilling til og med 30.06.2022 
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Høringsuttalelse 

Sektormål for universiteter og høyskoler og 
rammeverk for utviklingsavtaler 
 
 
  

Dato: 19.01.2022 

2021001843 



 Høringsuttalelse 

2 

Norsk studentorganisasjons høringssvar 
på sektormål for universiteter og høyskoler 
og rammeverk for utviklingsavtaler  
Innledning 
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å uttale seg på sektormål for 
universiteter og høyskoler og rammeverk for utviklingsavtaler. NSO representerer ca. 
250.00 studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. 
 

1. Sektormål for universiteter og høyskoler 
NSO er positive til sektormålene og mener de svarer godt på samfunnsoppdraget til UH-
institusjonene. Det understrekes at sektormål nummer 3, God tilgang til utdanning og 
kompetanse i hele landet, ikke skal gå på bekostning av sektormål 1, Høy kvalitet i 
utdanning og forskning. 
 

2. Utviklingsavtaler for statlige universiteter og høyskoler 
NSO mener at utviklingsavtaler er et viktig verktøy for styring av de statlige institusjonene i 
UH-sektoren. Vi oppfordrer til at utviklingsavtalene støtter opp om styrenes strategier, bidrar 
til en mangfoldig sektor og styrker dialogen mellom departementet og institusjonene. 
 
NSO forventer at studenter er involvert og har medvirkning i utarbeidelsen og 
bestemmelsen av utviklingsavtalene. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU27-21/22 

Dato/tid 24.01.2022 14:30  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001875 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl, 

Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU27.00.27-21/22 Konstituering 

AU27.03.12-21/22 Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer 
foreslått i Prop. 51 S (2021-2022) 

 Eventuelt 

 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU27.00.27-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Elias Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes 
• Protokollen fra AU26-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
Ingen økonomi-  eller fullmaktsaker. 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
AU27.03.09-21/22 Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2022 - 

2023 
Endringsforslag fra Tuva Todnem Lund:  

Legg til «Vi vil også understreke behovet for at strømstøtteordningene varer like lenge som 
strømutgiftene er unormalt høye, og at støtteordningene dekker de faktiske merkostnadene 
for den enkelte student.» mellom linje 13 og 14 

Vedtatt. 
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Forslag til vedtak:  

Svar på høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2022 – 2023 
vedtas. 

Vedtatt med endringer. Høringssvaret med endringer finnes i vedlegg 1. 
 
04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
 



 84 - Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 
51 S (2021-2022)  vedlegg 1 

  1 sider 

VEDLEGG 1: 84 - HØRING OM ENDRINGER I 1 
UTDANNINGSSTØTTEREGELVERK SOM FØLGE AV ENDRINGER 2 
FORESLÅTT I PROP. 51 S (2021-2022) 3 
Norsk studentorganisasjon vil takke for muligheten til å uttale seg på høringen om endringer i 4 
utdanningsstøtteregelverket som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021-2022). NSO 5 
representerer ca. 250 000 studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.  6 

Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte 7 
NSO er svært fornøyde med at regjeringen og Sosialistisk Venstreparti før helgen fant en ny 8 
løsning til den foreslåtte strømstøtteordningen, der støtten skal gis som stipend, og ikke lån. Dette 9 
er en viktig endring som vil komme studentene til gode, og skape en tryggere økonomisk situasjon 10 
for studentene i den pågående strømkrisen.  11 

Studenter har ulike bosituasjoner og leieforhold. Det er derfor viktig for NSO at dokumentasjonen 12 
av strømutgifter ikke låses til å kun omhandle navnet som står på strømregningen.  13 

Vi vil også understreke behovet for at strømstøtteordningene varer like lenge som strømutgiftene 14 
er unormalt høye, og at støtteordningene dekker de faktiske merkostnadene for den enkelte 15 
student. Dersom strømsituasjonen vedvarer over tid, må støtteordningen utvides. 16 

Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av 17 
utbruddet av covid-19 18 
NSO støtter regjeringens forslag om å videreføre det midlertidige unntak fra inntektsgrensen ved 19 
behovsprøving av stipend for en avgrenset periode som er opptjent i helse- og omsorgssektoren 20 
og i barnehage- og skolesektoren. Vi vil igjen be om at regjeringen vurderer å utvide ordningen til å 21 
gjelde alle studenter som har måtte jobbe over inntektsgrensen som følge av pandemien. 22 

Forskrift om endring i forskrift i tilbakebetaling av utdanningslån 2022  23 
NSO er positive til den foreslåtte endringen. 24 

Andre merknader  25 
Avslutningsvis vil NSO be Kunnskapsdepartementet gå i dialog med Arbeids- og 26 
sosialdepartementet om å finne en varig løsning som gir studenter som blir permittert en 27 
inntektssikring. Pandemien har vist at dette er et hull i velferdsstaten, som i ytterste konsekvens 28 
fører til at studenter må avbryte studiene fordi de da vil få rett på dagpenger. Så lenge det legges 29 
opp til at studenter skal måtte ha en deltidsjobb for å kunne leve under studietiden forventer vi at vi 30 
skal ha de samme rettighetene som andre arbeidstakere.  31 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU28-21/22 

Dato/tid 28.01.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001884 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland Simen Oftedahl  
 
Fravær:  Herman Siggerud og Emily MacPherson 

ENDELIG SAKSLISTE 
AU28.00.28-21/22 Konstituering 

AU28.04.35-21/22 Oppnevning - UHR MNT– Personsak/Personalsak (sakspapir 
unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU28.00.28-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Elias Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU27-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
Ingen økonomi-  eller fullmaktsaker. 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Eventueltsakene ble diskutert. 
 
04 VALG 
 
AU28.04.35-21/22 Oppnevning - UHR MNT– Personsak/Personalsak (sakspapir 

unntatt offentlighet) 
 
Forslag til vedtak: 
 Iben Alexander Nesset oppnevnes som representant i UHR-MNT  
Vedtatt 
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05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU29-21/22 

Dato/tid 14.02.2022 12:30  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001901 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Simen Oftedahl, Vilde Veronica Haukeland og Emily 

MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud og Magnus Dybdahl 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU29.00.29-21/22 Konstituering 

AU29.02.30-21/22 Fondssøknad - NHH – Nordic student board conference 

AU29.04.36-21/22 Nominasjon – Ny kandidat til komité for kjønnsbalanse og mangfold i 
forskning 2022-24 – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt 
offentlighet)  

AU29.04.38-21/22 Nominasjon – Ekspertkomite SFU – Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU29.00.29-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Elias Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU28-21/22 godkjennes. 

 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU29.02.25-21/22 Fondssøknad – NHH – Nordic student board conference 

Forslag til vedtak: NSO innvilger 20 800 kroner til mat i henhold til NSO satser for diett og 2 000 
kroner til materiell. 
Avvist. 
 
Forslag til vedtak: Søknaden godkjennes. 
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Vedtatt. 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen saker. 
 
04 VALG 
 
AU29.04.36-21/22 Nominasjon – Ny kandidat til komité for kjønnsbalanse og mangfold i 

forskning 2022-24 
Forslag til vedtak:  

• Rolf Martin Aspenes nomineres som studentrepresentant i Kif-komiteen 
Vedtatt. 

 
AU29.04.33-21/22 Nominasjon – Ekspertkomite SFU 

Forslag til vedtak:  
• Martine Jordana Baarholm nomineres som studentrepresentant til Ekspertkomite SFU. 
Vedtatt 

 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU30-21/22 

Dato/tid 17.02.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001910 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl, Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud, Vilde Veronica Haukeland 

ENDELIG SAKSLISTE 
AU30.00.30-21/22 Konstituering 

AU30.06.12-21/22 Revidert fremdriftsplan for fag- og forskningspolitisk komité 

AU30.02.28-21/22 Fondssøknad - NHH - UKEN 

AU30.02.29-21/22 Fondssøknad - NHH - Høringsrunde 

AU30.02.31-21/22 Fondssøknad - LDH - Seminarweekend 

AU30.04.37-21/22 Oppnevning - UHR strategiske enheter – Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 
 

AU30.04.39-21/22 Nominasjon - NOKUT- periodisk tilsyn høsten 2022 – 
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
 

 Eventuelt 

 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU30.00.30-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Elias Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Protokollen fra AU29-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
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AU30.02.28-21/22 Fondssøknad - NHH - UKEN 

 
Forslag til vedtak: Søknaden godkjennes. 
Avvist. 
 
Forslag til vedtak: NSO innvilger 32 500 kroner til mat i henhold til NSO satser for diett og 10 000 
kroner til materiell. Midler fra NSO skal ikke brukes på alkohol. 
Falt som følge av forrige vedtak. 
 
 
AU30.02.29-21/22 Fondssøknad - NHH - Høringsrunde 

 
Forslag til vedtak: Søknaden godkjennes. 
Avvist. 
 
 
AU30.02.31-21/22 Fondssøknad - LDH - Seminarweekend 

 
Forslag til vedtak: Søknaden godkjennes. 
Vedtatt. 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Eventueltsakene ble diskutert. 
 
04 VALG 
 
AU30.04.37-21/22 Oppnevning - UHR strategiske enheter 

 
Forslag til vedtak:  

• Sander Hovland Iden oppnevnes til fagstrategisk enhet UHR-MNT. 
Vedtatt. 

 
AU30.04.39-21/22 Nominasjon - NOKUT- periodisk tilsyn høsten 2022 

Forslag til vedtak:  
• Nominasjonen utsettes. 
Vedtatt 

 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
 
AU30.06.12-21/22 Revidert fremdriftsplan for fag- og forskningspolitisk komité 

Forslag til vedtak:  
• Revidert fremdriftsplan for fag- og forskningspolitisk komité vedtas. 
Vedtatt. Fremdriftsplan vedlagt protokollen. 



AU29.06.12 Vedlegg 1: Fremdriftsplan for FFPK den kommende perioden.

Vi stiller oss tilgjengelige for det arbeidsutvalget mener er relevant for komiteen utover fremdriftsplanen.

Måned
Langtidsplan for høyre 
utdanning (innspill) Desentralisering Bærekraftig akademia Undersøkelse studiekvalitet

August Ferdigstille innspill til AU 29.8

September
Høringsfrist 10.9, sendes inn 
9.

Oktober
November Starte 

Desember
Januar Sende ut høring
Februar Starte arbeidet 

Gjennomføre til SST3

1. Bærekraftig akademia 
Vi skal utvikle et politisk dokument om bærekraft med fokus på utdanning og forskning. Dette er tiltenkt som et grunnlag for NSOs 
videre prosess/arbeid med bærekraft.  

2. Desentralisering
Dette er et dagsaktuelt tema, som vi mener NSO må ta klarere stilling til. FFPK vil utrede sektorens og KDs meninger om 
desentralisering, og skrive et notat om hva institusjonene og regjeringen mener om desentralisering. Undersøke om det er noe 
organisasjonen må ta stilling til og utvikle mer politikk på.

3. Samarbeidsnotat om studiebarometeret
FFPK skal skrive et notat om Studiebarometeret for å legge et grunnlag for samarbeid. I notatet vil det bli vektlagt trender, svakheter 
og problemstillinger vi mener savner, basert på NSOs politikk. 



Mars

April
Mai Løftes på SST6 Levere innspill til AU og Studiebarometeret
Juni
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU31-21/22 

Dato/tid 25.02.2021 13:00  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001944 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl 
 
Fravær:  Herman Siggerud, Emily MacPherson 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU31.00.31-21/22 Konstituering 

AU31.02.32-21/22 Regnskap NSO 2021 med fondsdisponeringer 

AU31.02.33-21/22 Fondssøknad - UIB - Studietur Nederland 

AU31.04.40-21/22 Oppnevning - UHR fagstrategisk enhet – Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU31.00.31-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Elias Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU30-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU31.02.32-21/22 Regnskap NSO 2021 med fondsdisponeringer 

 
Forslag til vedtak: Forslag til vedtak: 

AU godkjenner regnskapet for 2021 med følgende resultat: 
• kr    784 987 i underskudd fra ordinær drift 
• kr    964 331 er innvilget i tråd med retningslinjer for fond 
• kr 1 749 318 i underskudd på årsregnskapet 
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AU foreslår følgende disponeringer til fond: 

• kr 200 000 overføres til fond for arrangering av Board Meeting (BM) i ESU. 
Vedtatt 
 
AU31.02.33-21/22 Fondssøknad - UIB - Studietur Nederland 
  

Forslag  til vedtak: AU spesifiserer at diettsatsen for Nederland er 800kr pr dag. 
Vedtatt 
 
Forslag til vedtak: Søknaden godkjennes. 
Vedtatt. 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen saker. 
 
04 VALG 
 
AU31.04.40-21/22 Oppnevning - UHR fagstrategisk enhet 

 
Forslag til vedtak:  
Caroline Omberg oppnevnes til fagstrategisk enhet UHR-lærerutdanning. 

Vedtatt. 
 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU32-21/22 

Dato/tid 04.03.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Anita B. Olsen () 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001978 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, 

Simen Oftedahl, Emily MacPherson 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU32.00.32-21/22 Konstituering 

AU32.02.34-21/22 Fondssøknad - NHH - UKEN 2 

AU32.02.35-21/22 Fondssøknad - NMBU - Markedsføring av studentvalg 

AU32.02.36-21/22 Investering av NSOs egenkapital 

AU30.04.39-21/22 Nominasjon - NOKUT- periodisk tilsyn høsten 2022 - Utsatt sak 
– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU32.00.32-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU31-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU32.02.34-21/22 Fondssøknad - NHH - UKEN 2 

Forslag til vedtak: Søknaden avvises. 
 
Vedtak: Søknaden ble innvilget med kr 26 000 fra fond for arrangementer og aksjoner 
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AU32.02.35-21/22 Fondssøknad - NMBU - Markedsføring av studentvalg 

Forslag til vedtak: Søknaden innvilges 
 
Forslag fra Magnus: We recommend that the candies with logos is wrapped in other materials than 
regular plastic 
 
Vedtak: Søknaden innvilges med kr 77 500 fra fond for arrangementer og aksjoner. Samt at 
forslaget fra Magnus legges ved i tildelingsbrevet. 
 
 
Simen måtte gå fra møtet før de siste 2 sakene ble behandlet. 
 
AU32.02.36-21/22 Investering av NSOs egenkapital 

Forslag til vedtak: 
Alternativt vedtak 1: NSO investerer 10 000 000 etter Bien Sparebank sitt løsningsforslag. 
 
Alternativt vedtak 2: Arbeidsutvalget ønsker ikke å investere NSOs egenkapital i fond. Saken løftes 
til SST5 for endelig beslutning 
 
Vedtak: Forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen saker 
 
04 VALG 
 
AU30.04.39-21/22 Nominasjon - NOKUT- periodisk tilsyn høsten 2022 - Utsatt sak 

– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
 
Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget foreslår å nominere alle kandidatene til NOKUT. 
Vedtatt 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU33-21/22 

Dato/tid 10.03.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Karsten W. Nielsen () 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001997 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, 

Simen Oftedahl, Emily MacPherson 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
AU33.02.37-21/22 - BUDSJETT NSOS FORMØTE 2022 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU33.00.33-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Karsten W. Nielsen godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU32-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 

02 Økonomi- og fullmaktsaker 
AU33.02.37-21/22 - BUDSJETT NSOS FORMØTE 2022 
 
Forslag til vedtak: 

Arbeidsutvalget vedtar nytt budsjett for formøtet og velger Tou Scene som sted for  
lederdebatten på lørdagen. 

Vedtatt enstemmig 
 
Vedlegg 1: Forslag til nytt budsjett 
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*1 Sum iht. NSOs økonomikonsulent 5  
*2 Sum iht. Thon hotell 
*3 1875 kroner settes av til serveringspåslag hos Tou 

 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen eventueltsaker. 
 
04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
 
 

BUDSJETT FORMØTET 2022
Reise 155 deltagere x 1800* kr 279 000,-
Overnatting 75 dobbeltrom *2 82 125,-

5 enkeltrom 4 475,-
Lunch 2 x 120 kr x 160 deltagere 38 400,-

Middag 1 x 152 kr x 160 deltagere *3 24 320,-

Leie Tou 
Scene

16 000 + mva 20 000,-

Diverse 1 680,-
Totalt 450 000,-
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU34-21/22 

Dato/tid 17.03.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002025 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl, Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud, Magnus Dybdahl 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU34.00.34-21/22 Konstituering 

AU34.02.38-21/22 Fondssøknad - NMH - workshop 

AU34.02.39-21/22 Fondssøknad - USN – Semestermøte 

AU34.03.13-21/22 Protokoll AU34-21/22 17.03.2022 

 Eventuelt 

 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU34.00.34-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Elias Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer. 

o Sak AU34.03.13 enstemmig tatt inn på sakslisten. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU33-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
Tilleggsforslag: 

«AU34.03.13-21/22 Skriftlig innspill representantforslag 109 S» tas inn på sakslisten. 
Vedtatt 

 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU34.02.38-21/22 Fondssøknad - NMH - workshop 
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Forslag til vedtak: 
 Søknaden innvilges. 
Vedtatt 
 
AU34.02.39-21/22 Fondssøknad - USN – Semestermøte 

 
Forslag til vedtak: 
 Søknaden innvilges  
Vedtatt 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
AU34.03.13-21/22 Protokoll AU34-21/22 17.03.2022 

 
Forslag til vedtak: 

Skriftlig innspill til representantforslag 109 S fra Norsk studentorganisasjon vedtas med de 
endringer som fremkommer i møtet 

Vedtatt – Vedtaket ligger i vedlegg 1. 
 
 
Eventueltsak Innspill til revidert nasjonalbudsjett 

Diskusjon - ingen vedtak. 
 
 
04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
 
 



 Skriftlig innspill representantforslag 109 S  vedlegg 1 

  1 sider 

VEDLEGG 1: SKRIFTLIG INNSPILL REPRESENTANTFORSLAG 109 S 1 
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten med å komme med innspill til Dokument 8:109 S 2 
(2021-2022), representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvil Wetrhus Thorsvik, Abid Raja og Guri Melby 3 
om å styrke undervisningskvaliteten for studenter under pandemien og følge opp studenters studieprogresjon 4 
og undervisningstilbud.  5 

1. Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak for å gi mer undervisning med mer kvalitet for å 6 
innhente tapt studieprogresjon i forbindelse med pandemien. Dette må skje i dialog med 7 
institusjonene for høyere utdanning. En kan i denne vurderingen og dialogen spesielt se på å 8 
eventuelt øke antall undervisningstimer, utvide lengden på det akademiske studieåret, legge til 9 
rette for en tettere faglig oppfølging av studentene og mulig oppgaveløsning med støtte ifra 10 
studentmentorer  11 

Intensjonen til forslag 1 oppleves som god og konstruktiv, men vi opplever at tiltakene blir ønsket vurdert på 12 
gale premisser. Vurdering av tiltak er i forslaget lagt med premisset om at formålet er å innhente tapt 13 
studieprogresjon. Utdanningsinstitusjonene har hatt studieprogresjon som øverste prioritering i pandemien, og 14 
gjennomføringsgraden har økt i pandemien. Endringene som har blitt gjort i studieløpet og studiehverdagen til 15 
studenter har påvirket kvaliteten i tilbudene negativt, som skisseres i bakgrunnen til representantforslaget. 16 
Samarbeid, praktiske øvingsarenaer og kvaliteten på undervisningen, er spesielt påvirkede områder. NSO er 17 
positive til å vurdere tiltak som kan tilby studenter tilpassede tilbud på de påvirkede områdene. Pandemien har 18 
påvirket varierende både geografisk og studieprogram, så det er viktig at vurderingene skjer i tett dialog med 19 
utdanningsinstitusjonene, i tillegg til at det er studentene som kjenner behovet best.   20 
NSO er kritiske til å utvide det akademiske studieåret. Mange studenter er avhengig av å kunne arbeide i ferier 21 
for å få økonomien til å gå rundt. En utvidelse av det akademiske studieåret vil kunne gjøre det vanskelig for 22 
flere studenter å arbeide i ferien, og sikre inntektene som trengs for å studere. Dette vil kunne føre til ytterligere 23 
konsekvenser for studenter som er avhengige av å bruke ferien til å jobbe i kommende studieår.  24 
Økt faglig oppfølging har vært et behov studentene har etterspurt i flere år. NSO er positive til tettere 25 
oppfølging som følge av pandemien spesielt, men også generelt uten ekstraordinære situasjoner. NSO mener 26 
alle studenter skal tilbys faglige mentorer i starten av studieløpet som følger studenten til uteksaminering. 27 
Studiebarometeret viser at mange studenter ikke er blitt tilfredsstillende integrert faglig og sosialt i studie- og 28 
fagmiljø.   29 

1. Stortinget ber regjeringen i dialog med institusjonene for høyere utdanning sikre at alle 30 
studenter får fysisk undervisning i minst samme omfang som før pandemien, og samtidig vurderer 31 
ytterligere tiltak som støtter mer kvalitet i deling av faglig innhold, nye digitale læringsplattformer 32 
og digitalisering av undervisningen   33 

Det er uklart hva som menes med “i minst samme omfang som før”. NSO mener at det ikke burde være en 34 
automatikk i at undervisning skal tilbys i den formen som ble tilbudt før pandemien. Økt bruk av digitale verktøy 35 
og hjelpemidler har bidratt til utvikling og gitt erfaringer. En helhetlig faglig vurdering skal ligge til grunn for all 36 
undervisning, med mål om å fremme best læring utfra hvert aktuelle emne.   37 
NSO vurderer de ytterligere tiltakene i forslag 2 som å være i tråd med strategier og andre styringsdokumenter 38 
om digitalisering i sektoren. Det er viktig at utdanningsinstitusjonene tar lærdom av pandemien, utvikler og 39 
viderefører de positive konsekvensene. I tillegg til å konstruktivt anvende de negative effektene i videre arbeid 40 
med kvalitetssikring.   41 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU35-21/22 

Dato/tid 24.03.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Anita B. Olsen () 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002085 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl, 

Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU35.00.35-21/22 Konstituering 

AU35.04.41-21/22 Nominasjon - NOKUT - akkreditering av høyere utdanning (BA og MA) 
– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

AU35.04.42-21/22 Oppnevning - UHR fellesstrategisk enhet – Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 

AU35.06.13-21/22 Declaration to support Bogazici University Turkey 

AU35.06.14-21/22 Revidert nasjonalbudsjett 2022 

 Eventuelt 

 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU35.00.35-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU34-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
Ingen økonomi- eller fullmaktsaker. 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen eventueltsaker 
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04 VALG 
 
AU35.04.41-21/22 Nominasjon - NOKUT - akkreditering av høyere utdanning (BA og MA) 

– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
Forslag til vedtak: Tobias Brynildsen Øvstedal foreslås nominert til NOKUT – akkreditering av 
høyere utdanning (BA og MA). 
Vedtatt. 
 
AU35.04.42-21/22 Oppnevning - UHR fellesstrategisk enhet – Personsak/Personalsak 

(sakspapir unntatt offentlighet) 
Forslag til vedtak: Ole Skålin foreslås oppnevnt til UHR-Administrasjon. 
Vedtatt 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
 
AU35.06.13-21/22 Declaration to support Bogazici University Turkey 

Forslag til vedtak: Norsk studentorganisasjon støtter Bogazici Universitet i Tyrkia ved å signere 
støtteerklæringen for dei. 
Vedtatt 
 
AU35.06.14-21/22 Revidert nasjonalbudsjett 2022 

Forslag til vedtak: Norsk studentorganisasjons innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022: 
• Studiestøtten justeres minimum med G-justeringen for 2022, med mål om å på sikt øke og 

knytte studiestøtten til 1.5 G. 
• Kostnadsrammen for studentboliger bør økes for å sikre at studentsamskipnaden faktisk 

kan bygge studentboliger. Tilskuddssatsen må justeres med tilsvarende prosentsats. 
• Det bør settes av 50 millioner til å heve underviseres digitale kompetanse, med mål om å 

styrke utdanningskvaliteten etter pandemien. 
Vedtatt 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU36-21/22 

Dato/tid 05.04.2022 11:00  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002114 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl, 

Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU36.00.36-21/22 Konstituering 

AU36.06.15-21/22 Forankring i arbeidsutvalget av endring av valgtradisjoner i Norsk 
studentorganisasjon 

AU36.06.16-21/22 Ansettelse politisk rådgiver for fag og forskning 

 Eventuelt 

00 KONSTITUERING 
 
AU36.00.36-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Elias Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU35-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
Ingen økonomi- eller fullmaktsaker. 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Eventueltsak Students at Risk 

Diskusjon - ingen vedtak. 
 
04 VALG 
Ingen valgsaker 
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05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
AU36.06.15-21/22 Forankring i arbeidsutvalget av endring av valgtradisjoner i Norsk 

studentorganisasjon 
 
Forslag til vedtak: 

• Valg av nytt arbeidsutvalg skal gjennomføres lørdag 23.04., behandlingen av 
handlingsplanen gjennomføres før valget. 

Vedtatt. 
• Valg av nytt arbeidsutvalg skal gjennomføres søndag 24.04. 

Falt. 
 

Protokollmerknad fra Tuva Todnem Lund og Vilde Veronica Haukeland: 
Vi ønsker å bemerke at det å lage tidsplaner for arrangementer er et ansvar som er 
delegert sekretariatet, da det tidligere har gått uheldig mye tid til denne typen arbeid fra AU 
sin side. Det er gjort en helhetsvurdering av å legge valget til søndag, og det bemerkes at 
det er uheldig at denne saken kommer opp så tett opptil landsmøtet. 

 
 
AU36.06.16-21/22 Ansettelse politisk rådgiver for fag og forskning 

 
Vedtak:  

Stillingen som politisk rådgiver tilbys søkeren innstilt som nummer en av flertallet i 
ansettelsesutvalget. Dersom personen innstilt som nummer én takker nei til stillingen tilbys 
den til søkeren innstilt som nummer to. 
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