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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU37-21/22 

Dato/tid 13.04.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Anita B. Olsen () 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002137 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl, 

Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU37.03.04-21/22 Høringssvar – Ny folkehelsemelding 

AU37.02.40-21/22 Fondssøknad - UIB - Høydenfestivalen 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU37.00.37-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer. 
• Troikasakene ingen saker. 
• Protokollen fra AU36-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
Tilleggsforslag: 
 AU37.03.41-21/22 Innspill til Finansdepartementet om Ukraina-situasjonen tas inn på 
sakslisten. 
Vedtatt 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU37.02.40-21/22 Fondssøknad - UIB - Høydenfestivalen 

Vedtak: Fondssøknaden innvilges ikke. 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
AU37.03.04-21/22 Høringssvar – Ny folkehelsemelding 
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Forslag: Strykningsforslag på linjenummer 13-14: "Vi vet med andre hvordan den psykiske helsen 
til studenter, og andre samfunnsgrupper, er. Den er 13 ikke bra. Samtidig går utviklingen i feil 
retning." 
Vedtatt 
 
Forslag til vedtak: Høringssvaret vedtas med styrkningsforslaget. 
Vedtatt 
 
AU37.03.41-21/22 Innspill til Finansdepartementet om Ukraina-situasjonen 
 
Forslag: 1. Tilleggsforslag: Samtidig ønsker NSO å presisere viktigheten av å klargjøre hvem 
som har ansvaret for studentene, og hvem som skal stå for tilbud som bolig, psykososiale tilbud og 
liknende til denne gruppen. Er de flyktninger, og vil få dette gjennom kommunen, eller vil de være 
studenter og få dette gjennom samskipnadene? 
Vedtatt 
 
Forslag 2. Endringsforslag: fra «Det er en intensjon» til «Vi forstår det som at» 
Vedtatt 
 
Forslag 3. Tilleggsforslag: og ber om at de manglende inntektene institusjonene får dersom 
studenter ikke fullfører dekkes av staten 
Vedtatt 
 
Forslag 4 Endringsforslag: fra «Det er ikke ønskelig at disse studentene oppbygger en gjeld de 
ikke vil ha en reell mulighet til å nedbetale.» til «Vi forventer at regjeringen og Stortinget ikke legger 
opp til at disse studentene bygger opp en gjeld til den norske stat, som de ikke vil ha en reell 
mulighet til å nedbetale.» 
Vedtatt 
 
Forslag 5 Tilleggsforslag: har mulighet til å imøtekomme behovet. 
Vedtatt 
 
Forslag til vedtak: Forslaget til innspill vedtas med vedtatte forslag. 
Vedtatt 
 
04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
 
 



 

 

Skriftlig innspill til finanskomiteen – 
Prop. 78 S (2021-2022)  
Norsk studentorganisasjon (NSO) viser til finanskomiteens behandling av Prop. 78 S (2021-2022) om 
endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og 
likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og 
distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 
Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og 
Forsvarsdepartementet med økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina.  

Russlands invasjon av Ukraina har presset mange mennesker på flukt, og NSO er positive til at det 
foreslås å sette av penger til økonomiske tiltak for å kunne ta imot flere av disse flyktningene i Norge. 
Samtidig ønsker NSO å presisere viktigheten av å klargjøre hvem som har ansvaret for studentene, og 
hvem som skal stå for tilbud som bolig, psykososiale tilbud og liknende til denne gruppen. Er de 
flyktninger, og vil få dette gjennom kommunen, eller vil de være studenter og få dette gjennom 
samskipnadene?    

NSO viser til de foreslåtte 1 000 avsatte midlertidige studieplassene innenfor kostnadskategori D i 
proposisjonen. Vi forstår det som at intensjonen er at flyktningene fra Ukraina skal reise tilbake 
straks det er trygt og mulig. Måten finansieringssystemet til høyere utdanning i Norge er strukturert 
er at en del av finansieringen til utdanningsinstitusjonene blir tildelt basert på hvor mange 
studiepoeng en student avlegger og om en grad blir gjennomført eller ikke. NSO er bekymret for at 
institusjonene nå ilegges en ekstra utgift for flyktninger som velger å studere i Norge, og ber om at de 
manglende inntektene institusjonene får dersom studenter ikke fullfører dekkes av staten.  

Flere flyktninger kan også være i en situasjon hvor de har gjennomført en utdanning, men mangler 
noen nødvendige studiepoeng for å kunne få autorisasjon til å praktisere yrket i Norge. NSO ber 
derfor om at det settes av midler til korte etter- og videreutdanningstilbud, slik at disse flyktningene 
raskt kan komme ut i arbeid i Norge og praktisere yrkene de er utdannet til. En annen utfordring er 
hvordan det er forventet at disse studentene, som skal bli arbeidstakere i Ukraina på sikt, skal ha 
muligheten til å nedbetale et eventuelt studielån til Norge. Vi forventer at regjeringen og Stortinget 
ikke legger opp til at disse studentene bygger opp en gjeld til den norske stat, som de ikke vil ha en 
reell mulighet til å nedbetale. Utdanningsinstitusjonene bør få økonomisk støtte til å gjennomføre 
språkkurs for flyktninger som blir studenter, for å lettere kunne inkludere dem i utdanningstilbudet 
og studenthverdagen i Norge. Det bør også følge midler for å dekke utdanningsinstitusjonenes 
oppfølging av disse studentene.  

Studentsamskipnadenes helsetjenester for studenter er allerede sterkt belastet, og NSO er bekymret 
for hvordan studentsamskipnadene skal kunne ivareta enda flere studenter, med nye ekstraordinære 
utfordringer, uten et ekstra tilskudd fra staten. Nye studenter fra Ukraina kan ha behov for et 
helsetilbud for å kunne mestre studiehverdagen som studentsamskipnadene ikke har per dags dato. 
En statlig økonomisk støtteordning vil kunne sikre at studentsamskipnadene har mulighet til å 
imøtekomme behovet, og får rustet opp kapasiteten til å ta imot disse nye studentene, uten å 
nedprioritere andre studenter.  

Flere ukrainske studenter vil følge undervisning fra ukrainske læresteder digitalt. Det må legges til 
rette for at disse studentene kan følge undervisningen på en god måte, og at de får tilgang til 
nødvendig infrastruktur som lesesaler og egnede studieplasser. Det må avklares hvem som har 
ansvar for å tilrettelegge for deres opphold som internasjonale studenter i Norge, og hvilke 
økonomiske støttesystemer de skal kunne benytte seg av.  



Innspill til neste Folkehelsemelding 1 

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å komme med innspill til den neste 2 
folkehelsemeldingen. NSO vil trekke fram psykisk helse som en overordnet hovedutfordring før vi 3 
kommer med forslag til tiltak under de gitte innsatsområdene.  4 

Psykisk helse  5 
NSO mener den neste folkehelsemeldingen må ha et særskilt fokus på å finne tiltak som bedrer den 6 
psykiske helsen. Folkehelsemeldingen må sikre at vi får tiltak som kan iverksettes for å bedre den 7 
psykiske helsen til befolkningen generelt, og til unge, unge voksne og studenter spesielt.   8 

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen) har de siste årene kartlagt 9 
studentens psykiske helse. Allerede i 2010 viste SHoT-undersøkelsen at én av fire studenter har 10 
psykiske symptomplager. I 2018 hadde tallet økt til én av tre. Tallenes tale er klare. Studenter er en 11 
svært utsatt målgruppe når det kommer til psykiske uhelse, og utviklingen går i feil retning.   12 

Samtidig går utviklingen i feil retning. Hvorfor klarer vi ikke å snu denne utviklingen? NSO mener 13 
hovedproblemet er at fagmiljøene og politikerne ikke vet hvorfor den psykiske helsen blir dårligere. 14 
Uten noen forklaring på hvorfor, blir det vanskelig å sette i gang tiltak som har effekt.   15 

NSO mener derfor at den nye folkehelsemeldingen må sikre midler til forskning på psykisk helse som 16 
resulterer i tiltak som kan iverksettes. Først da kan politikerne målrettet prioritere midler for å bedre 17 
den psykiske helsen. Noe som igjen vil føre til at psykisk helse kan forebygges og behandles på et så 18 
tidlig livsstadium som mulig. Jo tidligere man blir bedre, jo bedre er det for individet, og jo bedre er 19 
det for samfunnet.  20 

Det er også viktig at kommuner med høyere utdanningsinstitusjoner anerkjenner studentene som en 21 
del av sin befolkning. Det må legges til rette for at studenter får benyttet seg av helsetilbudet i 22 
kommunen. Selv om flere av studentene kun skal være i kommunen i en kort periode, har 23 
vertskommunen et ansvar for studentenes psykiske helse.  24 

Sosial ulikhet i helse  25 
For å redusere sosiale ulikheter i helse mener NSO regjeringen må prioritere syn og øyehelse, 26 
regulering av maks ventetid for behandling av psykiske symptomplager og tannhelse.   27 

Studiestøtten er i dag på et nivå som gjør at studenter i snitt går 5403kr i minus i måneden. 28 
Studenter som har helsekostnader som ikke omfattes av det offentlige helsetilbudet, har derfor ikke 29 
råd til nødvendigheter som briller, linser og å gå til tannlegen.   30 

Tannhelsebehandling for studenter skal dekkes gjennom folketrygden. På samme måte må utgifter 31 
knytet til synshjelpemidler og øyehelse være offentlig rabattert for alle studenter, uavhengig av 32 
alder, studie- og bosted.  33 

Selv om kommunene er pålagt å ha psykologer, er det ikke regulert hvor lenge man må vente på 34 
hjelp. Dagens forventede ventetid på 4-6 uker er altfor lang. I SHoT-undersøkelsen 2018 oppga én av 35 
fem studenter at de hadde tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, uten å forsøke, og fire prosent av 36 
studentene oppga at de hadde forsøkt å ta selvmord. SHoT-undersøkelsen 2021 bekreftet at 37 
statistikken ble verre. Dette viser at det er et akutt behov for å styrke hjelpekapasiteten, det kan ikke 38 
være akseptabelt å sette unge mennesker i alvorlige vanskelige situasjoner i ventetid på flere uker. 39 
NSO mener derfor det bør lovfestes en maks ventetid for første kontakt med psykolog på to uker.   40 

Studentsamskipnadene kan supplere helstillbudet rettet mot studenter gjennom egne tilbud, men 41 
hovedansvaret skal ligge hos det offentlige. Det er derfor viktige at staten sikrer 42 
studentsamskipnadene rammene til å kunne sikre et helhetlig helsetilbud til sine studenter, gjennom 43 
forutsigbare finansieringsordninger som justeres i takt med prisutviklingen.  44 

Ikke-smittsomme sykdommer og levevaner  45 
Økonomi er en forutsetning for å ta gode valg som påvirker helsen positivt. For å fremme bedre 46 



levevaner mener NSO det er viktig at studenter har økonomisk mulighet til å ta gode valg. Med svært 47 
trang økonomi er det ikke mulig å velge mat ut ifra hva som er sunt for deg, studenter må ta det som 48 
er billigst. Samtidig tar ikke studenter seg råd til å dra til legen/tannlegen. Andelen studenter som 49 
drar til tannlegen årlig har falt fra 43 prosent i 2010, til 27 prosent i 2018. Uten å styrke 50 
studentøkonomien har ikke studenter en reell mulighet til å ta valg som er bra for helsen.   51 

Samtidig er det viktig at stat og kommune i større grad sikrer gode rammevilkår for 52 
studentfrivilligheten. Det er alarmerende å lese at studenter ikke får delta i samholdet som 53 
frivilligheten er, fordi kapasiteten er sprengt. I SHoT-undersøkelsen 2014 rapporterte 16 prosent av 54 
studentene en form for ensomhetsfølelse, mens dette i 2018 var økt til en av tre studenter. Er det 55 
noe pandemien har lært oss, er det at sosiale møteplasser er viktige. Offentlige myndigheter må 56 
derfor ta et større ansvar i å sikre arealer til frivilligheten, samtidig som det sikres at tilgjengelige 57 
arealer er av en god nok kvalitet.  58 

Strukturelle virkemidler i folkehelsearbeidet  59 
NSO vil spesielt trekke frem forskriften om pasientrettigheter mv. fastleger som et av regelverkene 60 
rundt folkehelsearbeidet det bør gjøres endringer i. Mer konkret § 3 i forskriften, med tilhørende 61 
merknad. Dagens forskrift legger i praksis opp til at det kun er Studentsamskipnaden SiO som kan ha 62 
et fastlegetilbud, da de andre studentsamskipnadene har rett på de samme unntakene forskriften gir 63 
SiO. NSO ber derfor om at § 3 og tilhørende merknad i forskrift om pasientrettigheter mv.,, fastleger 64 
endres til at alle studentsamskipnader i Norge inkluderes, slik at alle studentsamskipnader kan ha et 65 
fastlegetilbud, om studenten ønsker det.  66 

Avsluttende merknad  67 
Som en avsluttende merknad vil NSO trekke frem behovet for en egen stortingsmelding om 68 
studenthelse, en studenthelsemelding. Det er mye dokumentasjon på hvordan studenter har det, nå 69 
må det prioriteres å finne og iverksette konkrete tiltak som kan bedre studentenes helse.  70 

Kilder:   71 

https://universitas.no/nyheter/69259/over-800-pa-venteliste/   72 

https://www.studvest.no/rekordmange-sokere-vi-har-ikke-nok-kapasitet/   73 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2010 - SHoT-2010_Rapport.pdf (lykkepromille.no)  74 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 - https://2014.studenthelse.no/  75 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 - SHoT_2018_Rapport.pdf (windows.net)  76 

https://universitas.no/nyheter/69259/over-800-pa-venteliste/
https://www.studvest.no/rekordmange-sokere-vi-har-ikke-nok-kapasitet/
https://universitas.no/nyheter/69259/over-800-pa-venteliste/
https://www.studvest.no/rekordmange-sokere-vi-har-ikke-nok-kapasitet/
http://lykkepromille.no/wp-content/uploads/2016/04/SHoT-2010_Rapport.pdf
https://2014.studenthelse.no/
https://siomediaservicesdatadev.blob.core.windows.net/studenthelse/SHoT_2018_Rapport.pdf?sp=r&st=2021-09-06T14:31:19Z&se=2099-09-06T22:31:19Z&spr=https&sv=2020-08-04&sr=b&sig=LrGPP8qXeLRHZGJBq0istgH4NbJMyxNQ3lb0Kg5W0rw%3D


Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU38-21/22 14.07.2021 3 side(r) 

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU38-21/22 

Dato/tid 05.05.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002198 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl, Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud, Vilde Veronica Haukeland 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU38.00.38-21/22 Konstituering 

AU38.02.42-21/22 Fondssøknad - NHH - Nordic Forum 2022 

AU38.02.43-21/22 Klage på fondssøknad - UiB - Høydenfestivalen 

AU38.02.44-21/22 Fondssøknad - NTNU - Climate Resilient Communities in Timor-Leste 

AU38.02.45-21/22 Fondssøknad - NORD - Utbedring av fellesareal 

AU38.04.43-21/22 Nominasjon kandidat til valg i ESU– Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU38.00.38-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

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

o Sak AU38.02.45 Fondssøknad – NORD – Utbedring av fellesareal tas inn på 
sakslista. 

• Protokollen fra AU38-21/22 godkjennes. 
o Vedtaket i sak AU37.03.04 legges ved i protokollen. 

Vedtatt 
 
Tilleggsforslag: 
 «AU38.02.45 Fondssøknad – NORD – Utbedring av fellesareal» tas inn på sakslista. 
Vedtatt 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
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02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU38.02.42-21/22 Fondssøknad - NHH – Nordic Forum 2022 

 
Forslag til vedtak: 

• Søknaden innvilges  
Avvist 

• Arbeidsutvalget innvilger 41 600 kr. 
Vedtatt 
 
AU38.02.43-21/22 Klage på fondssøknad - UiB - Høydenfestivalen 

 
Forslag til vedtak: 

Klagen avvises med følgende begrunnelse: 
 
 Arbeidsutvalget mener Høydenfestivalen fremdeles ikke har tilstrekkelig vist 

arrangementets studentpolitiske relevans. Arbeidsutvalget mener ikke det har brukt en for 
snever tolking av hva som kan regnes for å være studentpolitisk. Selv med en svært bred 
tolkning av «studentpolitisk» vil ikke et rent kulturarrangement være relevant nok, da det 
mangler politisk innhold. 
Selv om kulturarrangementer er nevnt som et eksempel på prosjekter som kan gis støtte i 
formålsparagrafen til fond for arrangementer og aksjoner, må dette ikke forstås som at 
kravet om å «rette oppmerksomhet mot relevante studentpolitiske saker som er i tråd med 
NSOs formål» ikke også må oppfylles av ethvert prosjekt som gis støtte. 

  
 Arbeidsutvalget vil også vise til det overordnede kravet til alle fondene i punkt 6 i 

retningslinjene: «Felles for søknader til alle fondene er at prosjektene skal være relevante 
for studentpolitisk arbeid og bidra til å realisere organisasjonens formål. Med 
organisasjonens formål henvises det til §1.2 i NSOs vedtekter.»  
§1.2 i vedtektene sier følgende: 

 «Norsk studentorganisasjon har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 
rettigheter, samt representere sine medlemmer. Norsk studentorganisasjon skal fremme 
engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, politikere 
og andre relevante aktører.» 

 Prosjektet svarer heller ikke til dette overordnede kravet, ettersom det etter arbeidsutvalgets 
syn ikke innehar nok student-/utdanningspolitisk innhold til å bidra til å realisere NSOs 
formål. 

 
Vedtatt, med endringen om å fjerne begge «ikke» fra setninga «må dette ikke forstås som at kravet 
om å «rette oppmerksomhet mot relevante studentpolitiske saker som er i tråd med NSOs formål» 
ikke også må oppfylles av ethvert prosjekt som gis støtte.» 
 
AU38.02.39-21/22 Fondssøknad - NTNU - Climate Resilient Communities in Timor-Leste 

 
Forslag til vedtak: 
 Søknaden avvises.  
Vedtatt 
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AU38.02.39-21/22 Fondssøknad - NORD - Utbedring av fellesareal 

 
Forslag til vedtak: 
 Søknaden avvises.  
Vedtatt 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen saker. 
 
04 VALG 
 
AU38.04.43-21/22 Nominasjon kandidat til valg i ESU– Personsak/Personalsak 

(sakspapir unntatt offentlighet) 
Saken ikke behandlet på grunn av manglende vedtaksdyktighet grunnet inhabilitet. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU39-21/22 

Dato/tid 12.05.2022 14:00  
Protokoll-
fører 

Anita B. Olsen () 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002214 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl, 

Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU39.00.39-21/22 Konstituering 

AU39.02.46-21/22 Godkjenne sted og budsjett - Ledersamling Vår 2022 

AU39.02.47-21/22 Fondssøknad - NHH - Overlappsmiddag 

AU39.04.44-21/22 Nominering - NOKUT-styret – Personsak/Personalsak (sakspapir 
unntatt offentlighet) 

AU39.04.45-21/22 Nominering - akkreditering av høyere utdanning (BA og MA) – 
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

AU39.06.17-21/22 Oppdatering av retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet 

AU39.06.18-21/22 Deltakelse fra påtroppende SST på SST6 

AU39.06.19-21/22 Innspill til KKD til arbeidet rundt vedtak 54 i statsbudsjett for 2022 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU39.00.39-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU38-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
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02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU39.02.46-21/22 Godkjenne sted og budsjett - Ledersamling Vår 2022 

Forslag til vedtak: 
• NSO arbeidsutvalg vedtar å avholde ledersamlingen 10-12 januar i Kristiansand.   
• Budsjettet for ledersamling godkjennes.   
• Tidspunktene for start og slutt godkjennes.  

 
Nytt forslag: 

1. Kulepunkt 1 ny tekst: NSO arbeidsutvalg vedtar å avholde ledersamlingen 10-12 juni i 
østlandsområdet. 

2. Forslag om å øke diverse posten med 5000 til 13800. 
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Nytt forslag til vedtak: 

• NSO arbeidsutvalg vedtar å avholde ledersamlingen 10-12 juni i østlandsområdet. 
• Budsjettet for ledersamling økes til totalt 190.000 kr godkjennes  
• Tidspunktene for start og slutt godkjennes 

Vedtatt 
 
AU39.02.47-21/22 Fondssøknad - NHH - Overlappsmiddag 

Forslag til vedtak: 
Søknaden avvises. 

Vedtatt 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen eventuelt saker 
 
04 VALG 
 
AU39.04.44-21/22 Nominering - NOKUT-styret – Personsak/Personalsak (sakspapir 

unntatt offentlighet) 
Forslag til vedtak: foreslår å nominere Oline Sæther som fast representant og Eilif Hallingstad 
Finnseth som vararepresentant. 
Vedtatt 
 
AU39.04.45-21/22 Nominering - akkreditering av høyere utdanning (BA og MA) – 

Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
Forslag til vedtak: foreslår å nominere Tobias Brynildsen Øvstedal 
Vedtatt 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
AU39.06.17-21/22 Oppdatering av retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet 

Forslag til vedtak: 
Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet vedtas. 
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Nye forslag: 
Endringsforslag 1: linje 48-49  
Opprinnelig tekst: Overnatting på hotell utenom NSOs overnattingsavtaler skal avklares med 
leder eller nestleder i AU senest to uker før møtet.  
Ny tekst: Overnatting utenom NSOs overnattingsavtaler skal avklares med leder eller nestleder i 
AU senest to uker før møtet. 
 
Endringsforslag 2: linje 18-19, første kulepunkt 
Opprinnelig tekst: Justere fremdriftsplaner ved behov, i samarbeid med komiteene eller fagrådet 
Ny tekst: Justere fremdriftsplaner ved behov, i samarbeid med komiteene 
 
Vedtak: Endringsforslag 1 og endringsforslag 2 ble vedtatt. 
 
Nytt forslag til vedtak: Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet vedtas med de vedtatte 

endringsforslagene. 
Vedtatt 
 
AU39.06.18-21/22 Deltakelse fra påtroppende SST på SST6 

Forslag til vedtak: Påtroppende sentralstyre inviteres ikke til sentralstyremøte 6. 
 
Nytt forslag: Påtroppende sentralstyre inviteres til sentralstyremøte 6. 
Vedtatt 
 
Vedtak: AU vedtok at påtroppende sentralstyre skal inviteres til sentralstyremøte 6 
 
AU39.06.19-21/22 Innspill til KKD til arbeidet rundt vedtak 54 i statsbudsjett for 2022 

Forslag til vedtak: 
Norsk studentorganisasjons innspill til Kommunal- og distriktsdepartementets arbeid med å 
vurdere forslag til endringer i plan- og bygningsloven om at studentboliger blir et eget formål 
i kommunale arealplaner vedtas. 

Vedtatt 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU40-21/22 

Dato/tid 18.05.2021 15:00  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002237 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl, 

Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU40.00.40-21/22 Konstituering 

AU40.03.15-21/22 Høringssvar - Revidert nasjonalbudjsett 2022 - ettersendes 

AU40.06.20-21/22 Stillingsbeskrivelse assisterende sekretariatsleder  

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU40.00.40-21/22  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 AU39-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
Ingen økonomi-  eller fullmaktsaker. 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
AU40.03.15-21/22 Høringssvar - Revidert nasjonalbudjsett 2022 - ettersendes 

Forslag til vedtak: Forslag til Norsk studentorganisasjons høringssvar til revidert nasjonalbudsjett 
for 2022 vedtas. 
Vedtatt, vedtaket ligger i vedlegg 1. 
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04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
AU40.06.20-21/22 Stillingsbeskrivelse assisterende sekretariatsleder 

 
Saksbehandlers forslag til vedtak: Forslag til stillingsbeskrivelse for assisterende 
sekretariatsleder vedtas.  
Ikke behandlet 
 
Helhetlig forslag 1 fra klubben: Stillingsbeskrivelse rådgiver organisasjon og ledelse vedtas. 
Falt som følge av forslag til behandling, forslaget ligger i vedlegg 3. 
 
Helhetlig forslag 2 fra klubben: Stillingsbeskrivelse organisasjonsrådgiver vedtas. 
Falt som følge av forslag til behandling, forslaget ligger i vedlegg 4. 
 
Endringsforslag: Legge til «organisasjonsrådgiver» i stillingstittelen. 
Falt. 
 
Forslag til behandling: Andre forslag enn saksbehandlers forslag til vedtak behandles ikke. 
Vedtatt. 
 
Helhetlig forslag til stillingsbeskrivelse fra Sekretariatsleder: Stillingsbeskrivelse for 
assisterende sekretariatsleder vedtas. 
Vedtatt. Forslaget ligger i vedlegg 2. 
 
 
Protokollmerknad fra Klubben (samtlige ansatte): «Klubben vil påpeke at prosessen for denne 
stillingen ikke har forholdt seg til rammen de ansatte ble presentert av Even og Tuva før jul. De 
ansatte har ikke fått mulighet til å spille inn sine utfordringer i arbeidshverdagen. Stillingen løser 
derfor utfordringer som er identifisert av sekretariatsleder alene, og ikke de utfordringene de 
ansatte som helhet opplever.» 
 
Protokollmerknad fra Emily MacPherson: «Prosessen og behandlingen rundt arbeidet med 
stillingsbeskrivelsen assisterende sekretariatsleder har vært uryddig. Det ble korte frister å forholde 
seg til, dette er uheldig for alle involverte parter som fortjener en god og ryddig saksbehandling. 
AU-møtet hvor vi skulle behandle stillingsbeskrivelsen ble lagt samtidig som eksterne møter vi 
visste om lenge i forkant.  AU-møtet ble derfor flytta, til et annet tidspunktet som heller ikke var 
optimal, noe som førte til det som ble oppfattet som en forhastet behandling av saken.» 
 Tilsluttet av: Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl 
  
 
 
 
 
 



Norsk studentorganisasjons innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2022  1 

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å komme med innspill til revidert 2 
nasjonalbudsjett for 2022. 3 

Det er svært skuffende å se at regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett ikke vil gjøre noe 4 
for å bedre studentenes økonomiske situasjon. En videreføring av prisjusteringen på 2 prosent som 5 
vedtatt i statsbudsjettet er en reell nedgang i studiestøtten. 6 

Mye har endret seg siden prisjusteringen av studiestøtten for studieåret 2022/2023 ble vedtatt i 7 
Stortinget 21. desember 2021. Norge er preget av store prisøkninger. Levekostnadene for bolig og 8 
mat går opp. De som er i en sårbar økonomisk situasjon får det vanskeligere, og må sette i gang tiltak 9 
som har konsekvenser for den enkeltes livskvalitet. 10 

Studiestøtten dekker ikke levekostnadene til studenter. Studenter er avhengige av en deltidsjobb 11 
eller økonomisk støtte fra foreldrene for å få økonomien til å gå rundt. Når prisutviklingen i 12 
samfunnet løper fra justeringen av studiestøtten blir studenter enten nødt til å jobbe mer ved siden 13 
av studiene, eller å få mer penger fra foreldrene sine. Dette skaper en større ulikhet i studentmassen, 14 
hvor de som har rike foreldre kan prioritere å studere, mens studenten som ikke har dette må 15 
nedprioritere studiene for å jobbe. 16 

Et viktig moment her er tiden vi har til å studere. Får vi mer i studiestøtte, studerer vi bedre, noe som 17 
gjør at vi blir ferdige på studiene tidligere. Dette gjør at vi kommer fortere ut i relevant arbeid. Det er 18 
bra for studentene og samfunnet. 19 

Hvert år går studentene en usikker fremtid i vente, da en prisjustering av studiestøtten hviler ene og 20 
alene på politikernes godvilje. Studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden for å sikre 21 
studentene forutsigbare økonomiske rammer. Kravet om en studiestøtte knyttet til 1.5 ganger 22 
grunnbeløpet i folketrygden har vært et krav fra studentene i over ti år. Med årets lønnsutvikling vil 23 
studiestøtten falle kontra grunnbeløpet i folketrygden, studentenes kjøpekraft vil bli svekket.  24 

NSO krav til revidert nasjonalbudsjett er: 25 

• Studiestøtten økes til minimum 1.2 ganger grunnbeløpet i folketrygden for studieåret 26 
2022/2023, med mål om å øke den til 1.5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 27 

• Studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. 28 



AU40.06.20-20/21 Stillingsbeskrivelse assisterende sekretariatsleder  vedlegg 1 

  1 sider 

VEDLEGG 1: STILLINGSBESKRIVELSE ASSISTERENDE 1 
SEKRETARIATSLEDER 2 

STILLINGSBESKRIVELSE ASSISTERENDE SEKRETARIATSLEDER  3 

Alle ansatte skal:  4 

Holde seg oppdatert om de aktuelle sakene på organisasjonens dagsorden og følge de vedtak, 5 
retningslinjer og rutiner som blir lagd.  6 

Være ansvarlig og bistå i tilrettelegging og gjennomføring av organisasjonens arrangementer.  7 

Bistå i planleggingen og gjennomføringen av organisasjonens administrative virksomhet.  8 

Sikre faglig høy kvalitet og kontinuitet i organisasjonens politiske og administrative arbeid. 9 

Assisterende sekretariatsleder:  10 

Stillingens hovedarbeidsområde er delt i to:  11 

1. Ledelse av kontoret og administrativ ledelse 12 

• Bistå i den administrative driften og daglige ledelsen av kontoret  13 
• Bidra til organisasjonens strategiske utvikling gjennom deltakelse i sekretariatsleders 14 

ledergruppe   15 
• I samarbeid med sekretariatsleder ha ansvar for at organisasjonen fra sentralt hold drives i 16 

henhold til NSOs vedtekter og vedtak, i tråd med gjeldende lovverk og god forvaltningsskikk  17 
• Overordnet ansvar for at NSOs administrative systemer fungerer optimalt for hele kontoret  18 
• Ved sekretariatsleders fravær er assisterende sekretariatsleder dens stedfortreder 19 

2. Daglig organisatorisk rådgiving, støtte for studentdemokratienes utvikling:  20 

• Oppfølging av studentdemokratienes administrative og organisatoriske virksomhet  21 
• Overordnet ansvar for informasjon og kommunikasjon ut til studentdemokratiene  22 
• Daglig koordinering av kursvirksomhet  23 
• Være ansvarlig for å forvalte NSOs fond  24 
• Delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer for medlemslagsledere og andre 25 

medlemslagsrettede arrangementer  26 



AU40.06.20-20/21 Stillingsbeskrivelse assisterende sekretariatsleder  vedlegg 1 

  1 sider 

VEDLEGG 1: STILLINGSBESKRIVELSE ASSISTERENDE 1 
SEKRETARIATSLEDER 2 

STILLINGSBESKRIVELSE RÅDGIVER ORGANISASJON OG LEDERSTTØTTE  3 

Alle ansatte skal:  4 

Holde seg oppdatert om de aktuelle sakene på organisasjonens dagsorden og følge de vedtak, 5 
retningslinjer og rutiner som blir lagd.  6 

Være ansvarlig og bistå i tilrettelegging og gjennomføring av organisasjonens arrangementer.  7 

Bistå i planleggingen og gjennomføringen av organisasjonens administrative virksomhet.  8 

Sikre faglig høy kvalitet og kontinuitet i organisasjonens politiske og administrative arbeid. 9 

Rådgiver organisasjon og lederstøtte:  10 

Stillingens hovedområdet er delt mellom lederstøtte og organisatorisk rådgivning:  11 

1. Lederstøtte 12 

• Administrativ lederstøtte  13 
• Bidra til organisasjonens strategiske utvikling. 14 
• I samarbeid med sekretariatsleder ha ansvar for at organisasjonen fra sentralt hold drives i 15 

henhold til NSOs vedtekter og vedtak, i tråd med gjeldende lovverk og god forvaltningsskikk  16 
• Overordnet utvikling av NSOs administrative systemer fungerer optimalt for hele kontoret  17 

2. Daglig organisatorisk rådgiving, støtte for studentdemokratienes utvikling:  18 

• Oppfølging av studentdemokratienes administrative og organisatoriske virksomhet  19 
• Overordnet ansvar for informasjon og kommunikasjon ut til studentdemokratiene  20 
• Daglig koordinering av kursvirksomhet  21 
• Være ansvarlig for å forvalte NSOs fond  22 
• Delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer for medlemslagsledere og andre 23 

medlemslagsrettede arrangementer  24 
• Bistå i arbeidet med medvirkning for medlemslagene i organisasjonen. 25 



AU40.06.20-20/21 Stillingsbeskrivelse assisterende sekretariatsleder  vedlegg 1 

  1 sider 

VEDLEGG 1: STILLINGSBESKRIVELSE ASSISTERENDE 1 
SEKRETARIATSLEDER 2 

STILLINGSBESKRIVELSE ORGANISASJONSRÅDGIVER 3 

Alle ansatte skal:  4 

Holde seg oppdatert om de aktuelle sakene på organisasjonens dagsorden og følge de vedtak, 5 
retningslinjer og rutiner som blir lagd.  6 

Være ansvarlig og bistå i tilrettelegging og gjennomføring av organisasjonens arrangementer.  7 

Bistå i planleggingen og gjennomføringen av organisasjonens administrative virksomhet.  8 

Sikre faglig høy kvalitet og kontinuitet i organisasjonens politiske og administrative arbeid. 9 

Organisasjonsrådgiver:  10 

Stillingens hovedområdet er delt mellom drift av organisasjonen og organisasjonsutvikling:  11 

1. Intern administrativ rådgivning 12 

• Administrativ lederstøtte  13 
• Bidra til organisasjonens strategiske utvikling 14 
• I samarbeid med sekretariatsleder ha ansvar for at organisasjonen fra sentralt hold drives i 15 

henhold til NSOs vedtekter og vedtak, i tråd med gjeldende lovverk og god forvaltningsskikk  16 
• Overordnet utvikling av NSOs administrative systemer fungerer optimalt for hele kontoret  17 

2. Daglig organisatorisk rådgiving, støtte for studentdemokratienes utvikling:  18 

• Oppfølging av studentdemokratienes administrative og organisatoriske virksomhet  19 
• Overordnet ansvar for informasjon og kommunikasjon ut til studentdemokratiene  20 
• Daglig koordinering av kursvirksomhet  21 
• Være ansvarlig for å forvalte NSOs fond  22 
• Delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer for medlemslagsledere og andre 23 

medlemslagsrettede arrangementer  24 
• Bistå i arbeidet med medvirkning for medlemslagene i organisasjonen 25 
• Publisere innhold på NSOs nettsider 26 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte 
Møte AU41-21/22 

Dato/tid 04.06.2022 00:00 
Protokoll-
fører 

Even Ulsnæs (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002313 

Til stede: Tuva Todnem Lund, Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, 
Simen Oftedahl, Emily MacPherson 

Fravær: Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 

AU41.00.41-21/22 Konstituering 

AU41.03.16-21/22 Høringssvar- Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte 

Eventuelt 

00 KONSTITUERING 

AU41.00.41-21/22  Konstituering 

Forslag til vedtak: 
• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder.
• Even Ulsnæs godkjennes som protokollfører.
• Innkallingen godkjennes.
• Sakslisten godkjennes.
• Troikasakene tas til orientering.

Vedtatt 

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
Ingen økonomi-  eller fullmaktsaker. 

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 

AU41.03.16-21/22 Høringssvar- Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte 

Forslag til vedtak: 
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• Endre fra: 
Antall år med lån og stipend 
§ 70 i forskrift om utdanningsstøtte fastslår at en søker har 
rett til lån og stipend i inntil 8 år til sammen. Unntak kan gis 
dersom søkeren er forsinket i utdanningen på grunn av 
sykdom eller fødsel, eller dersom søkeren har nedsatt 
funksjonsevne og er forsinket i utdanningen som følge av at 
læringsmiljøet eller studiesituasjonen ikke er tilpasset 
søkerens funksjonsnedsettelse. 
 
NSO kan ikke se at den foreslåtte unntaksparagrafen gir 
departementet hjemmel til å gi studenter unntak fra 
begrensningen om inntil åtte år med lån og stipend. NSO 
ber derfor 20 om at et unntak fra denne begrensningen 
hjemles i den foreslåtte paragrafen, eller fastsettes i et nytt 
ledd til § 1. 
 
Studenter som tar sin utdanning i utlandet som får sin 
utdanning avbrutt som følge av krig eller andre alvorlige 
hendelser som skissert av departementet vil, selv om de 
ikke mister retten til lån og stipend, bruke opp ett av sine 
åtte år med lån og stipend i disse tilfellene. Det vil på sikt 
kunne hindre studentenes mulighet til å fullføre en ordinær 
grad, ta en masterutdanning og ellers være et hinder for 
etter- og videreutdanning. 
 
Endre til: 
Antall studiepoeng med lån og stipend 
§ 70 i forskrift om utdanningsstøtte fastslår at en søker har 
rett til lån og stipend på inntil 480 studiepoeng til sammen. 
Unntak kan gis dersom søkeren er forsinket i utdanningen 
på grunn av sykdom eller fødsel, eller dersom søkeren har 
nedsatt funksjonsevne og er forsinket i utdanningen som 
følge av at læringsmiljøet eller studiesituasjonen ikke er 
tilpasset søkerens funksjonsnedsettelse. 
 
NSO kan ikke se at den foreslåtte unntaksparagrafen gir 
departementet hjemmel til å gi studenter unntak fra 
begrensningen om inntil 480 studiepoeng med lån og 
stipend. NSO ber derfor om at et unntak fra denne 
begrensningen hjemles i den foreslåtte paragrafen, eller 
fastsettes i et nytt ledd til § 1. 
 
Studenter som tar sin utdanning i utlandet som får sin 
utdanning avbrutt som følge av krig eller andre alvorlige 
hendelser som skissert av departementet vil, selv om de 
ikke mister retten til lån og stipend, bruke opp antall 
studiepoeng som de har fått støtte til for det inneværende 
studieåret. Dette vil skje uavhengig av om studentene har 
bestått studiepoengene de har fått støtte til, noe de ikke vil 
ha gjort i flere tilfeller da de har måttet avbryte utdanningen 
i utlandet som følge av de alvorlige hendelsene. Uten et 
slikt unntak vil man på sikt kunne havne i en situasjon hvor 
studenter ikke har mulighet til å fullføre en ordinær grad, ta 
en masterutdanning eller få støtte til å ta etter- og 
videreutdanning. 
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Vedtatt 
 
Forslag til vedtak: 

• Stryke: 
Fullføre utdanning i Russland 
NSO vil vise til departementets høringsnotat side fem om 
studieåret 2022-2023 hvor departementet presiserer at det 
ikke vil være mulig å få lån og stipend til å starte nye 
utdanninger i Russland eller Hviterussland for det 
kommende studieåret. I denne delen av høringsnotatet 
fastsetter departementet at studenter som er i gang med en 
utdanning i Russland fremdeles vil ha rett til lån og stipend 
til å fullføre sin utdanning, såfremt vilkårene i forskriften er 
oppfylt. Kravet om at utdanningen er stedsbasert blir trukket 
frem som vilkår som vil være gjeldende for dette. 
 
NSO er kritiske til at departementet legger opp til at Norge 
skal sende studenter til Russland og på den måten bidrar til 
å styrke den russiske stats økonomi når denne økonomien 
går til å invadere andre land og drepe uskyldige 
mennesker. De fleste sanksjoner som innføres mot 
Russland handler nettopp om å svekke landets økonomi. 
Departementet, regjeringen og Stortinget burde sikre at 
disse studentene kan få støtte til å fullføre sin utdanning i 
Norge eller i andre land enn Russland, framfor å støtte 
videre utdanning i Russland. 

Avvist 
 
Forslag til vedtak:  

Svar på høring om Forskrift om endring i forskrift om 
utdanningsstøtte vedtas. 
Vedtatt med endringer, vedtak ligger i vedlegg 1 
 
 

 
04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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 Høringsuttalelse 

2 

Høringssvar – Høring forskrift om endring i 
forskrift om utdanningsstøtte 
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å uttale seg på høringen om 
forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte, med bakgrunn i krigen i Ukraina. NSO 
representerer ca. 260 000 studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. 

Ny § 1 siste ledd 
NSO stiller seg positive til forslaget om å innføre en ny paragraf som gir departementet 
muligheten til å gi unntak fra forskriftens bestemmelser om lån og stipend til utdanning i 
utlandet ved krig eller andre alvorlige hendelser. Det er viktig at en slik paragraf hjemles i 
forskriften for å sikre at studenter som opplever brudd eller opphold i sin utdanning som 
følge av de skisserte situasjonene ikke blir økonomisk skadelidende. 
 

Antall studiepoeng med lån og stipend 
§ 70 i forskrift om utdanningsstøtte fastslår at en søker har rett til lån og stipend på inntil 
480 studiepoeng til sammen. Unntak kan gis dersom søkeren er forsinket i utdanningen på 
grunn av sykdom eller fødsel, eller dersom søkeren har nedsatt funksjonsevne og er 
forsinket i utdanningen som følge av at læringsmiljøet eller studiesituasjonen ikke er 
tilpasset søkerens funksjonsnedsettelse. 
 
NSO kan ikke se at den foreslåtte unntaksparagrafen gir departementet hjemmel til å gi 
studenter unntak fra begrensningen om inntil 480 studiepoeng med lån og stipend. NSO ber 
derfor om at et unntak fra denne begrensningen hjemles i den foreslåtte paragrafen, eller 
fastsettes i et nytt ledd til § 1. 
 
Studenter som tar sin utdanning i utlandet som får sin utdanning avbrutt som følge av krig 
eller andre alvorlige hendelser som skissert av departementet vil, selv om de ikke mister 
retten til lån og stipend, bruke opp antall studiepoeng som de har fått støtte til for det 
inneværende studieåret. Dette vil skje uavhengig av om studentene har bestått 
studiepoengene de har fått støtte til, noe de ikke vil ha gjort i flere tilfeller da de har måttet 
avbryte utdanningen i utlandet som følge av de alvorlige hendelsene. Uten et slikt unntak vil 
man på sikt kunne havne i en situasjon hvor studenter ikke har mulighet til å fullføre en 
ordinær grad, ta en masterutdanning eller få støtte til å ta etter- og videreutdanning. 

Fullføre utdanning i Russland 
NSO vil vise til departementets høringsnotat side fem om studieåret 2022-2023 hvor 
departementet presiserer at det ikke vil være mulig å få lån og stipend til å starte nye 
utdanninger i Russland eller Hviterussland for det kommende studieåret. I denne delen av 
høringsnotatet fastsetter departementet at studenter som er i gang med en utdanning i 
Russland fremdeles vil ha rett til lån og stipend til å fullføre sin utdanning, såfremt vilkårene 
i forskriften er oppfylt. Kravet om at utdanningen er stedsbasert blir trukket frem som vilkår 
som vil være gjeldende for dette. 



Norsk studentorganisasjon 

 3 
 

 
NSO er kritiske til at departementet legger opp til at Norge skal sende studenter til Russland 
og på den måten bidrar til å styrke den russiske stats økonomi når denne økonomien går til 
å invadere andre land og drepe uskyldige mennesker. De fleste sanksjoner som innføres 
mot Russland handler nettopp om å svekke landets økonomi. Departementet, regjeringen 
og Stortinget burde sikre at disse studentene kan få støtte til å fullføre sin utdanning i Norge 
eller i andre land enn Russland, framfor å støtte videre utdanning i Russland.  

Avsluttende merknad 
Avslutningsvis vil NSO vise til høringsnotatets side 3, første avsnitt under Regler om 
avbrudd, stedsbasert utdanning, borteboerstatus og omgjøring til utdanningsstipend. 
Departementet fastslår at det ikke er adgang til å gi unntak fra regelen om at en søker 
mister retten til lån og stipend fra det tidspunktet utdanning avbrytes, uavhengig om dette 
skyldes sykdom eller andre særlige, uforutsette omstendigheter som ikke under er 
menneskelig kontroll og som gjør det umulig å gjennomføre undervisning og/eller eksamen. 
 
NSO vil poengtere at forskriften, slik departementet beskriver den, medfører at studenter 
som må avbryte studier som følge av sykdom eller andre særlig uforutsette omstendigheter 
mister sitt økonomiske støtteverk og sin primærinntektskilde på dagen. Studenter som 
havner i en sårbar situasjon, blir dermed straffet økonomisk for å for eksempel bli så syke at 
de må avbryte utdanningen. 
 
Departementets poengtering av hvordan § 47 virker i praksis viser klarhet over situasjonen, 
og hvilken økonomisk risiko studenter lever i, under en statlig økonomisk støtteordning som 
skal sikre like muligheter til utdanning i Norge. NSO ber om at det igangsettes en prosess 
for å sikre at studenter som må avbryte utdanningen på grunn av sykdom, eller andre 
særlig uforutsette omstendigheter, får unntak fra forskriften § 47. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte 
Møte 

Dato/tid 
Protokoll-
fører 
Arkiv 

AU42-21/22 

18.05.2022 09:30 
Even Ulsnæs (SEK) 

Sak 21/102, journalpost 2021002312 

Til stede: Tuva Todnem Lund, Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, 
Simen Oftedahl, Emily MacPherson 

Fravær: 

ENDELIG SAKSLISTE 

AU42.00.42-21/22 Konstituering 

AU42.03.17-21/22 Høringssvar - Akademisk ytringsfrihet 

AU42.03.18-21/22 Høringssvar - Finansieringsutvalget 

AU42.03.19-21/22 Høringssvar - Endringer i opptaksforskriften for personer med 
oppholdstillatelse etter utlendingsloven kapittel 4. 
Eventuelt 
Samarbeid med SAIH 

00 KONSTITUERING 

AU42.00.42-21/22  Konstituering 

Forslag til vedtak: 
• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder.
• Even Ulsnæs godkjennes som protokollfører.
• Innkallingen godkjennes.
• Sakslisten godkjennes med eventuelt sak om samarbeid med SAIH.
• Troikasakene tas til orientering.

Vedtatt 

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
Ingen økonomi-  eller fullmaktsaker. 
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03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
AU42.03.17-21/22 Høringssvar - Akademisk ytringsfrihet 

 
Forslag til vedtak: 

• Styk: «NSO etterlyser tiltak på hvordan studenter i større 
grad skal tilegne seg formidlingskompetanse. Studenter er 
en del av det akademiske fellesskapet, og vil etter endt 
utdanning sitte på høy kompetanse og innsikt som bør 
formidles til allmenheten. NSO ønsker derfor at også 
studenter kan få opplæring i formidlingskompetanse i sin 
utdanning. På det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
ved Universitetet i Oslo kan studentene velge seg 
masteremnet MNKOM4000 – Formidling og 
vitenskapsjournalistikk. Her lærer studentene blant annet “å 
utvikle et analytisk blikk på det du leser, og får innsikt i 
hvordan du kan bruke et utvalg verktøy og teknikker til å bli 
en bedre formidler.” Dette faget gir studentene en unik 
mulighet til å gå ut og spre sin kunnskap til allmenheten, og 
vi mener alle studenter bør kunne få tilbud om slik 
formidlerkompetanse.» 

Avvist 
 
Forslag til vedtak: 

• Styk: «På det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved 
Universitetet i Oslo kan studentene velge seg masteremnet 
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk. Her 
lærer studentene blant annet “å utvikle et analytisk blikk på 
det du leser, og får innsikt i hvordan du kan bruke et utvalg 
verktøy og teknikker til å bli en bedre formidler.” Dette faget 
gir studentene en unik mulighet til å gå ut og spre sin 
kunnskap til allmenheten, og vi mener alle studenter bør 
kunne få tilbud om slik formidlerkompetanse. 

Avvist 
 
 
Forslag til vedtak:  

Svar på høring om Akademisk ytringsfrihet vedtas. 
Vedtatt, vedtak ligger i vedlegg 1 
 
Protokolltilførsel fra Simen Tjølsen Oftedahl: Undertegnende mener 
det er uheldig at NSO velger å bruke ett enkeltemne fra én av 
utdanningsinstitusjonene tilknyttet våre medlemslag som eksempel på 
et emne vi mener alle studenter bør kunne få muligheten til å ta, uten 
dypere innsikt i emnet eller studentene som tar emnet sine 
opplevelser og erfaringer. Dette skaper en uheldig presedens i NSO, 
hvor man som organisasjon aktivt må gå gjennom emner fra alle 
utdanningsinstitusjonene tilknyttet våre medlemslag for å finne 
eksempler som kan brukes i våre høringssvar/politikkutvikling der 
dette er aktuelt. 
 
 

AU42.03.18-21/22 Høringssvar – Finansieringsutvalget 
 
Forslag til vedtak: 
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• Stryk: «Vi mener at utviklingsavtalene lettere vil bidra til en 
mangfoldig sektor hvis utvalgets alternativ 2 om å tildele 
friske strategiske midler knyttet til utviklingsavtalene blir 
gjennomført» 

Avvist 
 
Forslag til vedtak:  

Svar på høring om Finansieringsutvalget vedtas. 
Vedtatt, vedtak ligger i vedlegg 2 
 
 

AU42.03.19-21/22 Høringssvar - Endringer i opptaksforskriften for personer med 
oppholdstillatelse etter utlendingsloven kapittel 4. 
 
 
Forslag til vedtak:  

Svar på høring om Endringer i opptaksforskriften for personer 
med oppholdstillatelse etter utlendingsloven kapittel 4 vedtas. 
Vedtatt, vedtak ligger i vedlegg 3 
 
 

 
 
Eventueltsakene ble diskutert. 
 
04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Høringssvar NOU 2022: 2 Akademisk 
ytringsfrihet 

  
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å svare på denne høringen om 
finansieringen av universiteter og høyskoler. NSO representerer ca. 260.000 studenter ved norske 
høyere utdanningsinstitusjoner. Vi har strukturert vårt høringssvar kapittelvis.  
 

NSO mener det er positivt at studenter anerkjennes som fullverdige medlemmer av det akademiske 
fellesskapet, og at det foreslås tiltak for opplæring og veiledning for ansatte og studenter i sin bruk av 
akademisk frihet. Vi støtter insentiver som får flere forskere til å drive aktivt formidling, slik som 
formidling som element i utviklingsavtaler og en formidlingsindikator i finansieringssystemet. Videre 
støtter NSO utvalget i at Student at Risk-ordningen bør bli permanent og at utdanningsinstitusjonene 
bør være aktive i Scholars at Risk-nettverket.  
  
6. Akademisk ytringsfrihet – utfordringer   
NSO kjenner igjen utfordringene for akademisk ytringsfrihet som utvalget skisserer. Vi er enige med at 
et godt ytringsklima må bygges nedenfra og ønsker alle tiltak som støtter opp om dette velkommen.   
 

Vi er særlig enige med utvalget at det er legitimt og ønskelig at studenter ønsker å påvirke innholdet i 
utdanningen, så lenge det skjer med argumenter eller virkemidler som muliggjør fortsatt reell 
meningsbrytning. Det er viktig at institusjonene har tilgjengelige og synlige arenaer for at studenter kan 
medvirke hvordan deres utdanning utformes.   
  
7.1 Styring og bevisstgjøring   
Vi er enige med utvalget i at institusjonene har et ansvar for å gjøre tiltak som understøtter den 
akademiske friheten til de akademiske institusjonene, og deres ansatte og studenter. Vi er enige i at en 
rekke av våre vitenskapelige ansatte og studenter kan formidle mer, og bidra bedre til akademisk 
ytringsfrihet. NSO mener det er viktig at institusjonene gjennomgår og gjennomfører tiltak for å bryte 
ned hindrene og utfordringene forskere møter i sin forskningsformidling, slik at de kan ta en aktiv 
offentlig formidlerrolle, særlig innenfor betente områder som kjønnsforskning, klima og innvandring.   
  
7.2 Regelverk   
NSO er enige med utvalgets forslag til endringer i UH-loven §1-5. Vi mener det er nødvendig at også de 
som utøver akademisk frihet skal vernes om, i tillegg til de akademiske institusjonenes akademiske 
frihet. Det er viktig at dette forstås som også studenter i forskning, slik utvalgsrapporten påpeker. At 
studenter har akademisk frihet når de deltar i forskning ble også stadfestet av Auneutvalget og 
Underdalsutvalget, uten at dette ble reflektert i endring av lovtekst. NSO er enige med utvalget at de 
foreslåtte lovendringene vil tydeliggjøre det institusjonelle ansvar for ansatte og studenters akademiske 
frihet, samt presisere at det institusjonelle ansvaret innebærer å sørge for opplæring i og forutsetninger 
for at ansatte og studenter kan utøve akademisk frihet, herunder akademisk ytringsfrihet.  
  
7.3 Endringer i styringen av universiteter og høyskoler   
Formidling som element i utviklingsavtaler  
Dersom departementet i en oppfølging av Finansieringsutvalgets rapport lander på et styringssystem 
hvor utviklingsavtalene inntar en større rolle i etatsstyringen mener NSO det er viktig at formidling 
inngår som et element i utviklingsavtalene.   
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NSO mener at dersom forskere skal velge å prioritere sin tid på formidling er det viktig at man har 
strukturer som støtter opp om at formidling er en ønsket aktivitet som forskere skal bruke sin tid på. 
Formidling som element i utviklingsavtaler kan være med på å skape de riktige strukturene.    
  
Formidlingsindikator i finansieringssystemet  
NSO støtter en innføring av en formidlingsindikator i finansieringssystemet. Formidling er en av UH-
sektorens fire kjerneoppgaver, men det er få insentiver for at forskere skal drive formidling. Vi mener 
det er viktig for den akademiske ytringsfriheten at forskere oppfordres til å formidle forskningen sin for 
institusjonen og samfunnet ellers. NSO mener at en indikator for formidling i finansieringssystemet vil 
belønne institusjoner med aktive formidlere, og bidra til at institusjonene oppfordrer sine ansatte til å 
formidle ved siden av undervisning og forskning. Finansieringssystemet må sikre at forskningen og 
utdanningen er fri og åpen.  
 

NSO har ingen innvendinger mot kravene til formidlingsindikator som utvalget foreslår.   
  
7.4 Institusjonenes ansvar  
Erklæring om akademisk ytringsfrihet  
NSO mener det er svært positivt at utvalget har laget et utgangspunkt for en erklæring om akademisk 
ytringsfrihet, men mener det er viktig at regjeringen nettopp forholder seg til den slik utvalget påpeker 
at erklæringen skal være - et utgangspunkt.   
  
Ledelse- institusjonelt og individuelt  
NSO støtter utvalgets forslag til ledelsens ansvar for å ivareta gode og trygge rammer for allmenrettet 
faglig formidling og aktiv deltakelse i det åpne ordskiftet, slik at vitenskapelig ansatte kan bli tryggere og 
mer aktive formidlere.  
  
Opplæring og kulturutvikling  
NSO støtter utvalgets forslag til uhl. § 1-5 nytt tredje ledd, som vil gi institusjonene eksplisitt ansvar for å 
ha systemer og rutiner for opplæring i akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet, jf. Kapittel 3.1. Dette 
mener vi er et viktig prinsipp både for ansatte og for studenter. Å skulle stå i en mediestorm er 
krevende, og det er svært viktig at man har rutiner og prosedyrer for hvordan institusjonen skal følge 
opp de som havner i slike situasjoner, slik at man ikke står alene. Disse rutinene og prosedyrene mener 
vi er viktig at også omfatter ivaretakelsen av studenter som ytrer seg i sin rolle som student ved den 
enkelte utdanningsinstitusjon.   
  
Vurdering av akademiske karrierer, ansettelser og belønningssystemer  
NSO støtter utvalget i at institusjonene bør arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 
formidling til allmenheten og hindre taushet og dårlige betingelser for å gjøre dette. Vi støtter at det bør 
lages belønningssystemer for formidling og ansattutvikling, samt at man starter å vektlegge formidling i 
rekrutteringsarbeidet.   
 

NSO støtter utvalget som mener at man ved ansettelsesprosessene bør ha fastsatte kriterier for å 
bedømme kandidatenes resultater, kompetanse og erfaring med formidling. NSO mener formidling er 
en viktig oppgave, og ved å stille sterkere forventninger og krav til formidling vil vitenskapelig ansatte få 
større incentiver til å dele av sin innsikt og kunnskap.   
  
Allmennrettet formidling som del av doktorgrad  
Dersom formidling skal stå som et kriteria for ansettelse mener NSO det er helt sentralt at opptrening i 
og uttelling for allmenrettet formidling er en del av alle ph.d-utdannelser, og støtter derfor utvalget i 
denne vurderingen. Utvalget foreslår å innføre krav om at alle doktorgradsavhandlinger skal inneholde 
et element av allmennrettet formidling for å bli godkjent. Vi støtter dette forslaget, så lenge det ikke vil 
innebære for strenge krav til hva som skal inngå som allmennrettet formidling.   
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Norsk i akademia  
NSO mener at norske utdanningsinstitusjoner har ansvar for å vedlikeholde og utvikle norsk fagspråk. 
Språket utvikler seg når det brukes, og da er det også viktig at studentene får møte og bruke fagspråk på 
norsk. Dette gjelder både i lærebøkene, men også i møte med undervisere. Derfor støtter vi utvalget i at 
norskopplæringen for internasjonalt ansatte er og må være et institusjonelt ansvar.   
  
Øvrige innspill  
NSO etterlyser tiltak på hvordan studenter i større grad skal tilegne seg formidlingskompetanse. 
Studenter er en del av det akademiske fellesskapet, og vil etter endt utdanning sitte på høy kompetanse 
og innsikt som bør formidles til allmenheten. NSO ønsker derfor at også studenter kan få opplæring i 
formidlingskompetanse i sin utdanning. På det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved 
Universitetet i Oslo kan studentene velge seg masteremnet MNKOM4000 – Formidling og 
vitenskapsjournalistikk. Her lærer studentene blant annet “å utvikle et analytisk blikk på det du leser, og 
får innsikt i hvordan du kan bruke et utvalg verktøy og teknikker til å bli en bedre formidler.” Dette faget 
gir studentene en unik mulighet til å gå ut og spre sin kunnskap til allmenheten, og vi mener alle 
studenter bør kunne få tilbud om slik formidlerkompetanse.    
  
7.5 Akademikernes ansvar: Råd for god formidling   
Vi støtter utvalgets råd som bevisstgjør og ansvarliggjør den enkelte ansatte og student til å bidra til en 
ytringskultur som gir rom for meningsbrytning og ideutveksling, og som legger til rette for 
sannhetssøken. Budskapet gjennom rapporten blir tydeliggjort. Vi må skape den ytringskulturen vi 
ønsker oss, for oss selv, for våre kollegaer og for samfunnet. Hver dag.  
  
7.6 Råd til myndighetene   
Det offentlige som oppdragsgiver  
NSO støtter utvalget i vurderingen om at det bør vurderes å sette av tid og midler til formidling. 
Formidling er en viktig oppgave for å være et kunnskapssamfunn, og den forskningen og utviklingen som 
skjer ved norske forskningsinstitusjoner bør i størst mulig grad deles, slik at flere kan dra nytte av 
kunnskapen.   
  
Politisk oppmerksomhet rundt akademisk ytringsfrihet  
NSO mener utvalget løfter en svært viktig tematikk i anbefalingen om politisk oppmerksomhet rundt 
akademisk ytringsfrihet. Vi som samfunn er avhengig av tillit til den fagfellevurderte forskningen, og 
politikere og myndigheter bør være sitt ansvar bevisst for å ivareta denne tillitten.   
  
Åpen forskning  
NSO mener at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert skal publiseres i åpne 
publikasjonskanaler, som er lett tilgjengelig for allmennheten. Myndighetene skal på vegne av 
institusjonene forhandle frem avtaler om åpen publisering og tilgang til forskningstidsskrifter og bøker, 
og ivareta avtaler som allerede er opprettet. Det bør være et langsiktig mål at slike avtaler blir 
internasjonale standarder. Ved inngåelse av åpen publiseringsavtaler er det viktig å sikre studenter og 
forskeres tilgang til forskning som ikke er publisert gjennom åpne publikasjonskanaler.   
 

Norske universiteter og høyskoler må ha som mål at all forskning skal ha stor grad av transparens. Med 
dette menes at metodikk, kilde- og datagrunnlag skal være åpent og etterprøvbart. I etableringen av 
åpne publikasjonskanaler er det viktig å ha brukervennlighet i fokus. Videre er tilstrekkelig opplæring av 
forskningsinfrastrukturen for alle partner knyttet til sektoren viktig for å sikre optimal bruk, og 
promotere tilgjengelighet.  
 

NSO støtter derfor utvalget i sin vurdering om at det pågående arbeidet med åpen forskning, og særlig 
åpen tilgang til forskning videreføres.   
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Internasjonalt  
NSO støtter utvalgets tilråding til myndigheten nummerert fra a til h, men ønsker særlig å løfte 
viktigheten av tilrådingen som fremlegges i avsnitt h), om Students at risk og Scholars at risk-
ordningene:  
 

h. Utvalget ber regjeringen etablere Student at Risk-ordningen permanent og støtte Scholars at Risk-
ordningen, og ber universitetene og høyskolene om å være aktive i nettverkene.  
 

NSO mener Students at risk (StAR) og Scholars at Risk (SAR) er svært viktige ordninger for å styrke 
akademisk ytringsfrihet i en internasjonal kontekst, og støtter utvalget i sin tilrådning om å etablere 
Student at Risk ordningen permanent og gi støtte til Scholars at Risk-ordningen.     
 

Å drive forskning er i mange land forbundet med stor risiko. Akademikere blir utsatt for forfølgelse, 
overgrep og sensur, og tvinges på flukt på grunn av sitt akademiske arbeid. Ytringsfrihet er en 
menneskerett og det er derfor viktig å støtte opp under satsinger som SAR. Vi mener Norske høyere 
utdanningsinstitusjoner må ta imot flere akademikere gjennom denne ordningen, og den norske staten 
må støtte institusjonene i dette arbeidet.   
 

På samme måte, er studenter utsatt for blant annet trusler, overgrep, fengsling og utestenging fra 
studiestedene sine på grunn av sitt politiske engasjement. Studenter er viktige endringsaktører i 
samfunnet, og står ofte i frontlinjen i kampen for menneskerettigheter og demokrati. StAR er en ordning 
hvor studenter som har opplevd forfølgelse, trusler eller utestenging fra høyere utdanning på bakgrunn 
av sin aktivisme og kamp for menneskerettigheter og demokratisk endring, kan få mulighet til å fullføre 
utdanningen sin i et annet land. NSO støtter derfor utvalgets anbefaling om at denne ordningen må bli 
permanent i Norge, og at utdanningsinstitusjoner i Norge må legge til rette for nettverket “Scholars at 
Risk” (SAR), og inkludere dette arbeidet i sine strategiske planer.  
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Høringssvar finansiering av universiteter 
og høyskoler 

  
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å svare på denne høringen om 
finansieringen av universiteter og høyskoler. NSO representerer ca. 260.000 studenter ved norske 
høyere utdanningsinstitusjoner. Vi har strukturert vårt høringssvar kapittelvis slik anbefalingene til 
utvalget foreligger.   
 
Før vi går videre inn på utvalgets anbefalinger ønsker vi å påpeke at til grunn for vårt høringssvar ligger 
at alle skal ha lik rett, mulighet og tilgang til høyere utdanning. For å kunne ivareta dette må 
gratisprinsippet ligge som et hovedprinsipp i finansieringssystemet. Gratisprinsippet innebærer at 
høyere utdanning som hovedregel skal finansieres gjennom offentlige midler, og skal tilbys gratis av 
offentlige utdanningsinstitusjoner.   
  
4.1 Mangfold og utvikling av profiler   
NSO forstår det slik at utvalget anbefaler at en styrking av flere forskningsmiljøer ikke skal utføres 
gjennom omfordeling mellom institusjonene, men som en satsing gjennom for eksempel 
langtidsplanen.   
  
NSO stiller spørsmål hvorvidt slike satsinger skal pålegges institusjonene, eller hvorvidt de skal være 
orientert rundt en søknadsbasert løsning, slik man i dag har ved for eksempel senter for 
forskningsdrevet innovasjon og senter for fremragende forskning/utdanning. Ved en eventuell overgang 
på satsingsbasert dimensjoneringspolitikk mener vi det er viktig at vi ikke nettopp undergraver bredden 
og mangfoldet som er på de ulike institusjonene.   
  
NSO mener det er viktig i en slik satsingsorientert arbeidsdeling i sektoren samtidig ivaretar fagområder 
og utdanninger som er sårbare, men essensielle for utvikling av kunnskapssamfunnet. Vi mener det 
derfor også bør innføres satsinger som gir institusjoner et nasjonalt ansvar for å ivareta slike skjøre 
fagområder, slik at det på sikt kan bygge fagmiljø utover vertsinstitusjonen.   
 

Utvalget anbefaler at ved avslutningen av samfunnsoppdragene bør det vurderes en mekanisme for å 
videreføre finansieringen i rammebevilgningen, slik at man kan bevare og videreutvikle de 
forskningsmiljøene som har blitt bygget opp. Denne anbefalingen støtter NSO, da det er ikke vil være 
formålstjenlig å ha en forsknings- og utdanningssektor som i for stor grad må basere seg på midlertidige 
politiske satsningsområder. Det er ressurs- og tidkrevende å bygge opp sterke og robuste fagmiljø, så 
det bør derfor være en intensjon om en ivaretakelse av slike miljø når de først har blitt etablert.   
 

Videre stiller NSO seg undrende til hvordan omlegging til en slik satsingsbasert dimensjonering vil 
ivareta de øvrige utfordringene som utvalget trekker opp, det være seg å skrive norskspråklige 
læremidler, formidling til yrkesfelt eller allmenheten, innovasjonsdata etc. Slik vi forstår intensjonen til 
utvalget, er at disse skal i større grad ivaretas for å unngå et såkalt verdisystem for hva man bruker tid 
på. Satsningene bør i så fall omfatte bredere enn de nåværende indikatorene, og vi mener dette på sikt 
kan føre til et større antall indikatorer som skal rapporteres på.   
  
4.2 Balansen mellom bevilgningen og prosjektbasert finansiering  
NSO mener det er viktig med en balanse mellom en sterk basisfinansiering og prosjektbasert bevilgning. 
Vi mener at basiskomponenten skal være minimum 70 prosent av rammebevilgningen, da 
basisfinansieringen er viktig for at vitenskapelige miljøer skal ha mulighet til å ta risiko. 
Grunnforskningens egenart er kunnskapsutviklende og nytenkende, og nye forskningsprosjekter er 
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forbundet med høyere økonomisk risiko. Institusjonene må derfor sikres en sterk basisfinansiering. En 
stabil finansiering er også viktig for å kunne sikre stabile arbeidsvilkår for de ansatte i universitets- og 
høyskolesektoren. Samtidig er det viktig at basisfinansieringen balanseres med prosjektbasert 
finansiering, for å fremme kvalitet i forskning og arbeide for internasjonalt forskningssamarbeid.   
 

4.2.1 Norges forskningsråd  
NSO støtter derfor utvalgets vurdering i at Forskningsrådet (NFR) skal fortsette som en sentral aktør i 
det norske forskningssystemet. Vi mener NFR har et spesielt ansvar for å se forskningen i et langsiktig 
perspektiv. Det er derfor viktig at et finansieringssystem for forskning og høyere utdanning lar NFR 
bevilge midler også til langsiktige prosjekter som går over flere år. Det er i tillegg helt vesentlig at 
forskningsrådet tilrettelegger for både tematiske programmer og programmer for fri forskning. En 
styrking av fri forskning er viktig for at forskere skal ha mulighet til å søke finansiering uten av prosjektet 
må være knyttet til et spesifikt politisk bestemt forskningsprogram. NSO mener det må finnes ordninger 
som gir fremragende forskningsmiljøer gode rammebetingelser og langsiktig finansiering gjennom 
forskningsrådet.   
 

4.2.2 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  
NSO mener at kvalitetsfremmende tiltak i hovedsak skal formidles fra Kunnskapsdepartementet til 
institusjonene gjennom tildelingsbrev og etatsstyringsmøter. Vi støtter derfor utvalgets vurdering i å 
gjennomgå ordningene i HK-dir, med sikte på at ordninger som nå eller på sikt finansierer faste 
oppgaver eller genererer unødvendig mye søknadsbyråkrati skal flyttes til rammebevilgningene. NSO 
støtter utvalget når de trekker frem at særlig de ordningene som går på kapasitet og dimensjonering i 
utdanningene bør vurderes flyttet til institusjonenes rammebevilgninger og vurderes i sammenheng 
med kapasitet og dimensjonering av utdanningene som helhet.   
  
4.3 Arbeidslivsrelevans i studietilbudene, samarbeid med arbeids- og samfunnsliv   
NSO støtter utvalget i sin vurdering av å ikke innføre en indikator for relevant arbeid etter endt studium 
og arbeidslivsrelevans i studiet. NSO ønsker å påpeke at vi ikke ønsker en slik indikator uavhengig av 
hvorvidt man konkluderer på å forenkle finansieringssystemet slik utvalget foreslår eller ikke.  
 

NSO mener at det er viktig å ivareta arbeidslivsrelevans i studietilbudene, men mener at dette ikke bør 
inngå som en del av finansieringssystemet. Som utvalget påpeker, har arbeidslivsrelevansmeldingen 
fremhevet fire innsatsområder for å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning:   

• aktørene styrker samarbeidet   
• en åpen og tilgjengelig høyere utdanning   
• studentaktive lærings- og undervisningsformer   
• mer og bedre praksis  
 

Vi håper regjeringen velger å fortsette å satse på disse innsatsområdene som kom frem av 
arbeidslivsrelevansmeldingen, fremfor å innføre en arbeidslivsrelevanskomponent i 
finansieringssystemet.   
 

NSO mener at en slik komponent vil slå uheldig ut på flere måter. For det første er vi bekymret for at 
uteksaminerte studenters valgfrihet til å velge nye retninger i livet skal få tilbakevirkende negativt utslag 
på universitetenes og høyskolenes finansiering. Vi frykter derfor at man kan ende opp i en retning hvor 
utdanning i større grad blir en bestillingsvare fra arbeidslivet, da det blir viktigere for 
utdanningsinstitusjonene å sikre seg at studentene har en “godkjent” utdanning å gå til.   
 

For det andre så trekker utvalget opp at arbeidsgivere er i økende grad ute etter generiske ferdigheter 
og ferdigheter for det 21. århundre. Hvordan skal slike ferdigheter være med inn i vurderingen av 
hvorvidt en utdanning er relevant eller ikke? Når en student som studerer et profesjonsfag får jobb som 
baserer seg på de generiske ferdighetene man har opparbeidet seg gjennom studiet, og som ikke er 
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innenfor profesjonen, vil det da bli regnet som relevant arbeid? NSO er kritiske til at man skal sette 
definerte grenser for relevans for at institusjonene skal sikres finansiering.  
   
4.4 Livslang læring, fleksible og desentraliserte tilbud   
Finansiering av livslang læring og egenbetalingsforskriften  
NSO stiller seg kritisk til utvalgets vurdering om å endre egenbetalingsforskriften. NSO mener at kurs og 
emner som tilbys som etter- og videreutdanning og som har samme innhold som emner som inngår i 
ordinære studieprogrammer (som fører frem til en grad eller yrkesutdanning) skal ikke kunne 
finansieres ved egenbetaling. Emner som inngår i ordinære studieprogrammer, kan ikke tilbys til EVU-
studenter mot egenbetaling. NSO mener med dette at det ikke skal være en “gratisvei” og en 
“betalingsvei” til det samme studiet, hvor det kan ende opp med at ressursene i større grad tilfaller de 
som følger “betalingsveien”. Med dette sagt er vi ikke kritiske til åpen deling av både faglige og 
undervisningsressurser, da vi mener undervisningen ved norske utdanningsinstitusjoner bør komme 
allmennheten til nytte.     
 

NSO er kritiske til de endringene som er foreslått på egenbetalingsforskriften, da vi mener forslaget 
utfordrer gratisprinsippet i høyere utdanning. Vi støtter ambisjonen om et utdanningssystem som tilbyr 
både grunnutdanning av høy kvalitet og at man tilrettelegger for at man kan lære hele livet. Vi mener 
derimot at løsningen for å nå dette målet ikke er gjennom at enkeltindividet skal betale for offentlig 
høyere utdanning.   
 

NSO ønsker også å påpeke at denne endringen vil kunne ha ringvirkninger langt utenfor universitets- og 
høgskolesektoren. Økt grad av egenbetaling vil blant annet kunne føre til større barrierer for at 
arbeidslivet vil ønske eller ha muligheten til å tilby sine ansatte kompetanseheving. Dette kan føre til å 
både øke forskjellene på individnivå, men også øke forskjellene mellom arbeidssted, bedrifter og 
sektorer.   
 

Utvalget peker på at økt kapasitet for videreutdanning må finansieres med nye penger. Denne 
vurderingen støtter vi, men vi oppfordrer til at finansieringen kommer som nye midler til institusjonene, 
og ikke gjennom egenbetaling fra enkeltindividene. NSO støtter utvalgets anbefaling om at en satsing på 
videreutdanning finansieres som en del av de årlige bevilgningene til institusjonene.   
  
Kandidatindikatoren  
NSO støtter utvalgets anbefaling om å fjerne kandidatindikatoren. Vi mener kandidatindikatoren 
hemmer tverrfaglig samarbeid på tvers av institusjoner ved å kun belønne institusjonene der studentene 
avlegger graden. Dette ser vi som særlig utfordrende i en utvikling hvor det skal tilbys utdanninger på 
tvers av både institusjoner og landegrenser. Vi støtter også utvalgets vurdering om at dette vil ha positiv 
effekt på tilbudet av livslang læring, da dette bidrar til at finansieringssystemet i større grad åpner opp 
til å i større grad kunne tilby enkeltfag enn fulle grader. NSO ønsker likevel å påpeke at vi trenger et 
finansieringssystem som ikke i for stor grad flytter fokus og ressurser bort fra gradsutdanningen, og at 
dette hensynet må ivaretas i andre deler av finansieringssystemet.  
  
Flercampus  
NSO støtter utvalget i at institusjonene må få dekket merkonstandene hvis myndighetene skulle ønske 
nye studiesteder eller campuser, og et økt omfang av fleksible og desentraliserte tilbud. Når nye 
kostnadsrike tiltak og forventninger skal imøtesees bør det følge med friske midler, slik at dette ikke får 
en negativ effekt på den utdanningskvaliteten på det eksisterende tilbudet.   
  
Desentralisering og studiesentre  
NSO er uenige i utvalgets vurdering om at studiesentre eller utdanningssentre og lignende aktører spiller 
en viktig rolle i å nå ut med fleksible og desentraliserte tilbud. NSO mener det kan være et supplement 
til dagens system gjennom universiteter og høgskoler, men ønsker ikke en storstilt satsing på denne 
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typen utdanning, da vi frykter slike tilbud vil være ressurskrevende for de institusjonene som skal være 
tilbyder av den desentraliserte utdanningen, og at dette innebærer at ressursene smøres tynt ut over, 
fremfor konsentreres for å opprettholde høy kvalitet på de etablerte institusjonene.   
 

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2022 kan videre vise en utvikling i studentmassen der 
studenter på nettbaserte tilbud har gått opp 207 prosent siden 2012, mens den har gått ned 25 prosent 
for desentralisert utdanning. NSO mener tallene viser en tydelig retning på hva studenter på fleksibel 
utdanning etterspør, at man i stedet bør rette finansieringen mot tiltak som etterspørres.   
 

Dersom det skal bli en stor satsing på slike desentraliserte tilbud er det viktig at slike studiesentre legger 
til rette for et godt læringsmiljø og at studentvelferden ivaretas, slik utvalget påpeker. Vi mener også det 
er viktig at denne studentgruppen sikres representasjon i demokratiske organer opp mot den eller de 
institusjonene som tilbyr utdanningen.   
  
4.5 Endringer i rammebevilgning   
NSO er enig med utvalget i å øke basisfinansieringen av universitetene og høyskolene, som følge av at 
antallet resultatbaserte indikatorer reduseres. NSO mener basisdelen skal være minimum 70 prosent av 
rammebevilgningen. Endringer fra basisbevilgning til institusjonene fra ett år til ett annet skal aldri være 
mindre enn økningen i konsumprisindeksen.  Vi håper at en økning av institusjonenes basisfinansiering 
gir institusjonene økt handlingsrom til å ta strategiske valg for utvikling av egen institusjon og styrke sin 
faglige profil.   
  
4.6 Resultatbasert finansiering   
NSO er positive til at det blir foreslått færre indikatorer enn i dagens finansieringssystem, og at værende 
indikatorer holdes i åpen ramme.   
 
Foreslåtte indikatorer  
Studiepoeng- og doktorgadsindikatorene  
Vi er enige med utvalget i å beholde studiepoeng- og doktorgradsindikatorene, i åpen ramme. Disse 
indikatorene sikrer det kontinuerlige arbeidet med kvalitet og forskningsbasert utdanning og er derfor 
av særlig stor betydning.  
  
Finansieringskategoriene  
Vi er positive til at antall finansieringskategorier blir foreslått endret, da kravene til studieprogram har 
endret seg med mer fokus på arbeidslivsrelevans, varierte undervisnings- og vurderingsformer og mer 
aktiv undervisning. Vi mener det er viktig at kostnadskategoriene speiler de nødvendige kostnadene 
innen et fagområde, og dekker både undervisning, oppfølging og veiledning. Vi ønsker at det skal lønne 
seg å opprette studietilbud som gjenspeiler kompetansebehovet samfunnet har, og er derfor skeptiske 
til at det lønner seg å opprette unaturlig mange studietilbud med lave kostnadsrammer ovenfor 
studietilbud som koster mer å gjennomføre. Studieplassfinansiering skal bare brukes innenfor den 
kostnadskategorien de er tildelt i.  
  
Andre indikatorer  
Utvekslingsindikatoren  
NSO mener utvekslingsindikatoren er viktig for å opprettholde utvekslingsaktiviteten ved norske høyere 
utdanningsinstitusjoner. Det må finnes gode insentiver til å øke studentutvekslingen, som har ambisiøse 
målsetninger. Finansieringssystemet bør legge opp til sterkere insentivordninger for lengre 
utvekslingsopphold (over 3 mnd) enn for korte utvekslingsopphold (under 3 mnd).  
  
Publiseringsindikatoren  
NSO støtter utvalget i å ikke videreføre publiseringsindikatoren. Vi mener publiseringsindikatoren har 
vært et insentiv for kvantitet fremfor kvalitet, og gjort institusjonene mer homogene. 
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Publiseringsindikatoren og tellekantsystemet har i stor grad belønnet forskningsmengde fremfor hva det 
forskes på eller forskningsmetode. Dette gjør at institusjonene blir avhengige av å holde oppe 
kvantiteten for å sikre tilstrekkelig finansiering.   
Finansieringsutvalget anbefaler at rapporteringen av vitenskapelig publisering videreføres, men at 
indikatoren fjernes i finansieringssystemet. NSO støtter Det nasjonale publiseringsutvalgets vurdering 
om at indikatorens viktigste mål har vært å fremme god forskning, ikke kun å øke publiseringen. NSO 
forventer at departementet og Publiseringsutvalget har en dialog om hvordan publiserings-rapportering 
kan videreføres på en hensiktsmessig måte.   
  
Formidlingsindikatoren  
I NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet foreslås det å innføre en formidlingsindikator. NSO mener at så 
lenge andre kjerneoppgaver insentiveres med finansieringsindikator, bør også formidling være tellende. 
Vi mener at det er viktige for den akademiske ytringsfriheten at forskere oppfordres til å formidle 
forskningen sin for institusjonen og samfunnet ellers.  
  
Andre forskningsindikatorer  
NSO støtter utvalget i at flere av forskningsindikatorene kan slå dårlig ut for institusjonene som har høy 
grad av forskningsproduksjon, siden uttellingen baseres på hvordan deres andel av sektoren endrer seg. 
Det innebærer at en institusjon som i utgangspunktet ikke har noen resultater på indikatoren, kun kan få 
en positiv uttelling. Institusjonene som i utgangspunktet står for store deler av resultatene, har noe å 
tape, og må ha den samme prosentvise økningen som de andre institusjonene for ikke å få negativ 
uttelling.  
  
Kandidatindikatoren  
NSO støtter utvalgets anbefaling om å fjerne kandidatindikatoren, som beskrevet i kapittel om livslang 
læring, fleksible og desentraliserte tilbud.    
  
Arbeidslivsrelevansindikator  
NSO støtter utvalget i at det ikke innføres en indikator for arbeidslivsrelevans, som beskrevet i kapittel 
om arbeidslivsrelevans i studietilbudene, samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.   
  
4.7 Utviklingsavtaler   
NSO mener utvalget har gjort gode vurderinger i sine alternativer for finansiering knytt til 
utviklingsavtalene. Vi støtter utvalget i at departementet bør vurdere alternativene 2-4 nærmere, om å 
enten tildele friske strategiske midler knyttet til gjennomføring av utviklingsavtalene, tildele strategiske 
midler til gjennomføring av utviklingsavtalen gjennom øremerking av deler av rammebevilgningen eller 
å ha en løsere kobling mellom finansiering og utviklingsavtaler.  
 

NSO mener at utviklingsavtalene, i tillegg til tildelingsbrev og finansieringssystemet, er et godt verktøy 
for styring av de statlige institusjonene direkte mellom institusjonene og departementet. Vi mener at 
utviklingsavtalene lettere vil bidra til en mangfoldig sektor hvis utvalgets alternativ 2 om å tildele friske 
strategiske midler knyttet til utviklingsavtalene blir gjennomført. Det er viktig at utviklingsavtalene 
forblir flerårige slik at institusjonene kan sikres handlingsrom for langsiktige strategiske satsninger.   
Vi mener at det er helt nødvendig at finansiering knyttet til utviklingsavtalene ikke utfordrer “en 
forutsigbar og stabil” basisfinansiering. Sektoren må ikke ende opp en i situasjon hvor institusjonene må 
endre sine prioriteringer til å svare på bestillingen gjennom utviklingsavtaler.   
 

NSO er enige med utvalget i at det er viktig at studentdemokratiene er med i utarbeidelsen av 
utviklingsavtalene. Vi mener utviklingsavtalene må inneholde punkter for å bedre studentenes 
rammevilkår, blant annet å sikre studentenes velferd, læringsmiljø, muligheter for forskning og 
innovasjon.  
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Høringssvar på forslag til endringer i 
opptaksforskriften og fagskoleforskriften 
for personer med oppholdstillatelse etter 
utlendingsloven kapittel 4 

 

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å svare på denne høringen om forslag til 
endringer i opptaksforskriften og fagskoleforskriften for personer med oppholdstillatelse etter 
utlendingsloven kapittel 4. NSO representerer ca. 260.000 studenter ved norske høyere 
utdanningsinstitusjoner.  
  

NSOs kommentar til foreslått forskriftsendring  

I høringsnotatet foreslås et nytt andreledd:   
2) For studieåret 2022/23 kan institusjonane gjere unntak frå kravet om generell studiekompetanse for 
søkjarar med opphaldsløyve etter utlendingloven kapittel 4.  
NSO mener det er svært positivt at regjeringen tar grep og sørger for å bygge ned byråkratiske barrierer 
for at flyktninger som nå ankommer Norge som følge av krigen i Ukraina får muligheten til å starte eller 
videreføre sine studier i Norge. Dette er et viktig tiltak for å gi mennesker på flukt muligheten til å 
fortsette sine liv, til tross for omstendighetene.  
Vi mener at studenter som flykter til Norge skal få fullføre graden sin ved norske institusjoner og at 
Norge oppfordrer til at dette gjøres også i andre land som tar imot studenter på flukt. Vi støtter derfor 
departementets forslag til endring av forskrift.   
  

Øvrige kommentarer  

Videre ønsker NSO at det er viktig med forankring og felles forskrift eller praksis for hvordan man skal ta 
imot personer som er i kategorien oppholdstillatelse etter utlendingsloven kapittel 4 også i fremtiden.   
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05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte 
Møte AU44-21/22 

Dato/tid 23.06.2022 11:00 
Protokoll-
fører 

Anita B. Olsen () 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002335 

Til stede: Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Emily 
MacPherson 

Fravær: Herman Siggerud, Simen Oftedahl 

ENDELIG SAKSLISTE 

AU44.00.44-21/22 Konstituering 

AU44.02.48-21/22 Budsjett for Avspark 2022 

AU44.02.49-21/22 Søknad til AU om ESU støtte 

AU43.07.47-21/22 Oppnevning - Studentenes Fredspris 
– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Eventuelt

00 KONSTITUERING 

AU44.00.44-21/22  Konstituering 

Forslag til vedtak: 
• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder.
• Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører.
• Innkallingen godkjennes.
• Sakslisten godkjennes.
• Protokollen fra AU40-21/22, AU41-21/22, AU42-21/22 og AU43-21/22 godkjennes.

Vedtatt 

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 

AU44.02.48-21/22 Budsjett for Avspark 2022 

Forslag til vedtak: Budsjettet for Avspark 2022 godkjennes. 
Vedtatt 



Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU44-21/22 14.07.2021 side 2 

AU44.02.49-21/22 Søknad til AU om ESU støtte 

• Forslag til vedtak:  
• I henhold til NSOs Miljø- og økonomireglement dekkes utgifter til reiseforsikring, PC og 

telefon for Emily MacPherson i hennes periode i Executive Committee i ESU. [Erstatt med 
eventuelt kulepunkt – Slett hvis du ikke har kulepunkt] 

• Emily MacPherson gis tilgang til å benytte seg av kontoret til scanning/printing samt bruke 
NSOs møtelokaler til møter. 

Utsettes til neste møte 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen eventueltsaker 
 
04 VALG 
 
AU43.07.47-21/22 Oppnevning - Studentenes Fredspris 

– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
Utsettes til første møte i ny periode 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
 



Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU45-21/22 14.07.2021 2 side(r) 

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU45-21/22 

Dato/tid 28.06.2022 14:00  
Protokoll-
fører 

Even Ulsnæs (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021002414 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, Simen Oftedahl, 

Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU45.00.45-21/22 Konstituering 

AU45.06.21-21/22 Ansettelse assisterende sekretariatsleder Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 
 

AU45.02.49-21/22 Søknad til AU om ESU støtte 
 

 Eventuelt 

 
 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU45.00.45-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Even Ulsnæs godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 

Vedtatt 
 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU45.02.49-21/22 Søknad til AU om ESU støtte 

 
Forslag til vedtak: 

• I henhold til NSOs Miljø- og økonomireglement dekkes utgifter til reiseforsikring, PC og 
telefon for Emily MacPherson i hennes periode i Executive Committee i ESU.  
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• Emily MacPherson gis tilgang til å benytte seg av kontoret til scanning/printing samt 
bruke NSOs møtelokaler til møter. 

Vedtatt 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
 
 
04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
AU45.06.21-21/22 Ansettelse assisterende sekretariatsleder Personsak/Personalsak 

(sakspapir unntatt offentlighet) 
 

Forslag til vedtak:  
• Stillingen som assisterende sekretariatsleder 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. 

Vedtatt 
 
 
 



Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU01-21/22 14.07.2021 4 side(r) 

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU01-21/22 

Dato/tid 01.07.2022 12:30  
Protokoll-
fører 

Anita B. Olsen () 

Arkiv Sak 21/217, journalpost 2021002416 
 
Til stede:  Maika Godal Dam, Simen Oftedahl, Maya-Katrin Skjeldal, Jørgen Valseth, Ina Maria 

Finnerud og Bjørn Olav Østeby 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU01.00.01-21/22 Konstituering 

AU01.02.01-21/22 Fondsøknad - NHH - Live-podcast under verdensdagen for psykisk helse 

AU01.02.02-21/22 Fondsøknad - UiB - Opplæring av tillitsvalgte ved det medisinske fakultet  

AU01.02.03-21/22 Fondsøknad - HVL - AU Overlapp 

AU01.02.04-21/22 Fondsøknad - UiB - opplæring og arbeidsprogramseminar 

AU01.04.01-21/22 Oppnevning – Arbeidsutvalget til eksterne verv – 
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

AU01.04.01-21/22 Oppnevning - Studentenes Fredspris – Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 

AU01.06.01-22/23 Vurdering av å lyse ut et vikariat som administrasjonskonsulent 

 Eventuelt – Ledersamling 2022 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU01.00.01-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Maika Godal Dam godkjennes som møteleder. 
• Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer. 
• Protokollen fra AU44-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
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02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU01.02.01-21/22 Fondsøknad - NHH - Live-podcast under verdensdagen for psykisk helse 

Forslag til vedtak: Søknaden innvilges. 
 
Endringsforslag: NSO innvilger 10 000 kroner til mat, 3 500 kroner til reise, 2 500 kroner til 
overnatting og 39 000 kroner til andre kostnader. 
 
Votering: 
Forslaget til vedtak: søknaden innvilges. Falt 
Endringsforslaget: vedtatt 
 
Vedtak: NSO innvilger 10 000 kroner til mat, 3 500 kroner til reise, 2 500 kroner til overnatting og 
39 000 kroner til andre kostnader. 
 
Vedtatt. 
 
AU01.02.02-21/22 Fondsøknad - UiB - Opplæring av tillitsvalgte ved det medisinske fakultet  

Forslag til vedtak: Søknaden avvises. 
 
Endringsforslag: NSO innvilger 24 750 kroner til måltider i henhold til NSOs satser for diett og 
700 kroner til andre kostnader. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak: søknaden avvises. Falt 
Endringsforslag: vedtatt 
 
Vedtak: NSO innvilger 24 750 kroner til måltider i henhold til NSOs satser for diett og 700 kroner til 
andre kostnader. 
 
Vedtatt. 
 
AU01.02.03-21/22 Fondsøknad - HVL - AU Overlapp 

Forslag til vedtak: Søknaden innvilges. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak: Søknaden innvilges. Falt 
 
Vedtak: Søknaden avvises. 
 
Vedtatt. 
 
AU01.02.04-21/22 Fondsøknad - UiB - opplæring og arbeidsprogramseminar 

Forslag til vedtak: søknaden innvilges. 
 
Endringsforslag: NSO innvilger 27 000 kroner til mat. 
 
Votering:  
Forslag til vedtak: søknaden innvilges. Falt 
Endringsforslag: vedtatt 
 
Vedtak: NSO innvilger 27 000 kroner til mat 
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Enstemmig vedtatt 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Eventueltsaken om Ledersamling 2022 ble diskutert. 
 

04 VALG 
 
AU01.04.01-21/22 Oppnevning – Arbeidsutvalget til eksterne verv – 

Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
 

Forslag til vedtak: 

• Til styret og representantskapet i Universitets- og høgskolerådet oppnevnes Maika Godal 
Dam og Simen Oftedahl med Ina Maria Finnerud som vara for Maika og Jørgen Valseth 
som vara for Simen. 

• Til UHR-Utdanning oppnevnes Jørgen Valseth med Ina Maria Finnerud som vara. 
• Til Arbeidsutvalget i UHR-utdanning oppnevnes Jørgen Valseth med Ina Maria Finnerud 

som vara. 
• Til UHR-Forskning oppnevnes Ina Maria Finnerud med Jørgen Valseth som vara. 
• Til arbeidsutvalget i UHR-forskning oppnevnes Ina Maria Finnerud med Jørgen Valseth 

som vara. 
• Til UHR-Administrasjon oppnevnes Bjørn Olav Østeby med Maya-Katrin Skjeldal som vara. 
• Til arbeidsutvalget i UHR-administrasjon oppnevnes Bjørn Olav Østeby med Maya-Katrin 

Skjeldal som vara. 
• Til UHR-Innovasjon oppnevnes Ina Maria Finnerud med Jørgen Valseth som vara. 
• Til arbeidsutvalget i UHR-Innovasjon oppnevnes Ina Maria Finnerud med Jørgen Valseth 

som vara. 
• Til styret i Lånekassen oppnevnes Maya-Katrin Skjeldal med Simen Oftedahl som vara. 
• 1 representant til klagenemnden i Lånekassen – Vervet utlyses. 
• Til styret i SAIH oppnevnes Bjørn Olav Østeby med Simen Oftedahl som vara 

Vedtatt. 
 
AU01.04.01-21/22 Oppnevning - Studentenes Fredspris – Personsak/Personalsak 

(sakspapir unntatt offentlighet) 
Forslag kandidater:  

1. Bjørn Olav Østeby 
2. Maika Godal Dam 
3. Marte Lind 
4. Åse Vigdisdatter Nytrø 
5. Emily MacPherson 

 
Vedtak: Bjørn Olav Østeby, Maika Godal Dam, Marte Lind og Åse Vigdisdatter Nytrø. 
 
Vedtatt. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
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06 INNKOMNE SAKER 
AU01.06.01-22/23 Vurdering av å lyse ut et vikariat som administrasjonskonsulent 

Forslag til vedtak: AU gir sekretariatsleder fullmakt til å tilby stillinga til Anne-Lise Aspmo. 
 
Vedtatt 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU02-22/23 

Dato/tid 11.08.2022 12:30  
Protokoll-
fører 

Anne-Lise Aspmo (sek) 

Arkiv Sak 21/217, journalpost 2021002470 
 
Til stede:  Maika Godal Dam, Simen Oftedahl, Maya-Katrin Skjeldal, Jørgen Valseth, Bjørn 

Olav Østeby 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU02.02.05-22/23 Fondsøknad - NTNU - vedtatt.no 

AU02.02.06-22/23 Fondsøknad - NHHS - Styreseminar i regi av Kjernestyret NHHS 

AU02.02.07-22/23 Fondsøknad - NORD - Arrangement for høstens nye studenter 
 

AU02.02.08-22/23 Klage på vedtak i fondssøknad - UiB - opplæring og 
arbeidsprogramseminar  
 

AU02.04.03-22/23 Oppnevning - UHR Fagorgan – Personsak/Personalsak (sakspapir 
unntatt offentlighet) 
 

AU02.04.04-22/23 Oppnevning – Lånekassens klagenemnd – Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 
 

AU02.06.02-22/23 
 

Arbeidsutvalgets fordeling av medlemslag 
 
Eventuelt  
• Innspill til høstkonferansen 2022 
 

 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU02.00.02-22/23  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Maika Godal Dam godkjennes som møteleder. 
• Anne-Lise Aspmo godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer. 
• Troikasakene tas til orientering med endringer. 
• Protokollen fra AU01-22/23 godkjennes. 

Vedtatt 
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01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU02.02.05-22/23 Fondsøknad - NTNU - vedtatt.no 

 
Forslag til vedtak: 

• Søknaden anbefales innvilget. 
Avvises 
 
Forslag til vedtak: 

• AU vedtar en engangsstønad på 79 000.  
Vedtatt 
 
 
AU02.02.06-22/23 Fondsøknad - NHHS - Styreseminar i regi av Kjernestyret NHHS 

Forslag til vedtak: 
• Søknaden anbefales innvilget. 

Avvist 
 
Forslag til vedtak: 

• Søknaden avvises 
Vedtatt 
 
 
AU02.02.07-22/23 Fondsøknad - NORD - Arrangement for høstens nye studenter 

 
 
Forslag til vedtak: 

• Søknaden anbefales innvilget. 
Avvises 
 
Forslag til vedtak: 

• Søknaden avvises 
Vedtatt 
 
  

AU02.02.08-22/23 Klage på vedtak i Fondssøknad - UiB - opplæring og 
arbeidsprogramseminar  
 

Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget tar klagen til følge og innvilger full støtte på 48 400 kroner, med bakgrunn i 
presiseringene klager redegjorde for i sitt brev. 

Vedtatt 
 

 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Eventueltsakene ble diskutert. 
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04 VALG 
 
AU02.04.03-22/23 Oppnevning - UHR Fagorgan – Personsak/Personalsak (sakspapir 

unntatt offentlighet) 
 
Utsatt 
 
 
AU02.04.04-22/23 

 
Oppnevning – Lånekassens klagenemnd – Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 
 

Forslag til vedtak: 
Jens Kristian Øvstebø oppnevnes som representant i Lånekassen for perioden  
15.08.2022 – 14. august 2023. 

Vedtatt 
 
 
 

05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
 
06 INNKOMNE SAKER 
 
AU02.06.02-22/23 
 
 

 
Arbeidsutvalgets fordeling av medlemslag 
 

Forslag til vedtak:  
Arbeidsutvalget vedtar medlemslagsfordeling 2022-2023. 

Vedtatt 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU03-22/23 

Dato/tid 22.08.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Even Ulsnæs (Sekretariatet) 

Arkiv Sak 21/217, journalpost 2021002514 
 
Til stede:  Maika Godal Dam, Simen Oftedahl, Maya-Katrin Skjeldal, Jørgen Valseth, Ina Maria 

Finnerud, Bjørn Olav Østeby 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU03.00.03-22/23 Konstituering 

AU03.06.03-22/23 Ansettelse organisasjonskonsulent– Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 

  

 

AU03.00.03-22/23 KONSTITUERING 
 
Forslag til vedtak: 

• Maika Godal Dam godkjennes som ordstyrer. 
• Even Ulsnæs godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 
Vedtatt 

 
 
Planlagt tidspunkt for neste AU-møte er tirsdag 23.08 kl. 09.00.  
 
 
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 
 
AU03.06.03-22/23 Ansettelse organisasjonskonsulent – Personsak/Personalsak 

(sakspapir unntatt offentlighet) 
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Forslag til vedtak:  

Stillingen tilbys den som ansettelsesutvalget har innstilt som nummer en. 
Vedtatt 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
 
 
 
 
 



Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU04-22/23 14.07.2022 5 side(r) 

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU04-22/23 

Dato/tid 23.08.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Anne-Lise Aspmo (Sek) 

Arkiv Sak 21/217, journalpost 2021002512 
 
Til stede:  Maika Godal Dam, Simen Oftedahl, Maya-Katrin Skjeldal, Jørgen Valseth, Ina Maria 

Finnerud, Bjørn Olav Østeby 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU04.03-01-22/23 Høringssvar koronakommisjonen 
 
 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU04.00.04-22/23  Konstituering 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Maika Godal Dam godkjennes som møteleder. 
• Anne-Lise Aspmo godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 

 
Vedtatt 
 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
Ingen økonomi-  eller fullmaktsaker. 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
 
 
AU04.03-01-22/23 Høringssvar koronakommisjonen 
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Navn på 
forslagsstill
er 

Saksnummer/sakstit
tel 

Linjenumm
er Opprinnelig tekst 

Forslag til ny 
tekst Vedtak 

LWI AU04.03.01-22/23 37 

Tillegg. Starte 
avsnittet med ny 
setning.  

Mange studenter 
fra ulike 
helsefagutdanni
nger kontaktet 
oss for å ytre sin 
bekymring for 
sin helse og 
sikkerhet når de 
skulle ut i jobb 
og praksis i 
helsevesenet. 
Dette var en 
bekymring vi 
mener ikke i stor 
nok grad ble tatt 
på alvor fra 
myndighetene, 
da studentene 
ikke ble 
medregnet i 
prioritering av 
vaksiner til 
helsepersonell. 
Vi mener 
studenter i 
praksis også må 
innlemmes i 
vaksineprioriterin
g av 
helsepersonell. Falt 

IMF AU04.03.01-22/23 83 Tillegg.  

Her var det 
spesielt kritisk at 
lese- og 
læringsareal på 
flere institusjoner 
i landet ble 
stengt ned, 
samtidig som 
andre deler av 
samfunnet var 
åpne. Dette 
tross 
institusjonenes 
og studentenes 
ønsker og 
kapasitet om å 
holde dem åpne.  Falt 

IMF AU04.03.01-22/23 42-44 Skrive om 

I fremtiden må 
det gjøres en 
enda grundigere 
vurdering av 
hvilke 
samfunnsgruppe Vedtatt 
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r som blir mest 
preget av 
nedstenging, og 
at dette skal 
være et viktig 
vurderingskriteri
e i 
vaksinefordeling. 

JVA AU04.03.01-22/23 78-83 

Studiebarometeret, 
som er en nasjonal 
undersøkelse 
gjennomført av 
NOKUT for å 
kartlegge 
studenters 
opplevelse av 
utdanningskvalitete
n, viser at 
studentene har fått 
mindre faglig 
utbytte enn med 
fysisk undervisning 
og to av tre 
studenter har fått 
redusert 
undervisningstilbud
. Dette fratok 
studentene 
muligheten til å 
møtes fysisk, og 
vedlikeholde gode 
sosiale arenaer om 
er viktig for det 
psykososiale 
miljøet, men også 
motivasjonen for 
selve studieløpet. 

Studiebarometer
et 2021 viser at 
fra høsten 2020 
opplevde 
studentene at 
mesteparten av 
undervisningen 
ble gjennomført 
digitalt. Nesten 
60 prosent av 
studentene 
mener at 
utdanningskvalit
eten har vært 
dårligere enn om 
mer av 
undervisningen 
hadde foregått 
fysisk. Samtidig 
melder to av tre 
studenter at de 
har fått et 
redusert 
undervisningstilb
ud. På grunn av 
unødvendig 
strenge 
smittevernstiltak 
ble studentene 
fratatt 
muligheten til å 
møtes fysisk på 
campus, og 
dermed skape 
og vedlikeholde 
gode sosiale 
arenaer som er 
helt essensielle 
for det 
psykososiale 
læringsmiljøet, 
og for å 
opprettholde 
motivasjonen. 
Studiebarometer
et viser at over 
60 prosent 
mener at 
nettundervisning 
er mindre Vedtatt 
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motiverende enn 
fysisk 
undervisning.   

JVA AU04.03.01-22/23 68-69 

Studenter har i 
liten grad mulighet 
for hjemmekontor, 
og mangler 
fasiliteter for et 
godt læringsmiljø 
hjemme. 

På små rom og 
hybler har 
studentene 
dårlige 
forutsetninger 
for 
hjemmekontor, 
og mangler 
fasiliteter for et 
godt 
læringsmiljø. Vedtatt 

MGD AU04.03.01-22/23 37 

NSO mener 
nøkkelpersonell i 
helsevesenet, bør 
bli prioritert først 
under vaksinering 
ved nye 
pandemier. 

NSO mener 
nøkkelpersonell i 
helsevesenet, 
herav også 
studenter i 
praksis i 
helsevesenet, 
bør bli prioritert 
først under 
vaksinering ved 
nye pandemier. Falt 

JAS AU04.03.01-22/23 37 Tillegg.  

Mange studenter 
fra ulike 
helsefagutdanni
nger kontaktet 
oss for å ytre sin 
bekymring for 
sin helse og 
sikkerhet når de 
skulle ut i jobb 
og praksis i 
helsevesenet, 
da de ikke 
hadde fått 
vaksine.  Vedtatt 

 
 
Vedtak: 
Høringssvaret vedtas.  
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04 VALG 
Ingen valgsaker 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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