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LM12 05.02-22 Handlingsplan 2022/2023 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Nei LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

  

Forslagstiller Institusjon/komite 

Victor Simonsen USN 

Opprinnelig tekst 
 

Tillegg 

Studenter trenger tannhelse tilbud uavhengig av alder. 

Eventuell ny tekst 

Sikre at alle studenter får tannhelserabatt på 75% i vertskommunene. 

Forslagstillers begrunnelse 

Studenter lever allerede i en stram økonomisk situasjon, derfor bør ikke det å ha tenner 
være med på å ødelegge livskvaliteten vår. Dårlig tannhelse kan påvirke den generelle 
helsen negativt, derfor er det viktig at studenter får studentrabatter hos tannlegen. Personer 
mellom 19 og 20 år betaler kun 25% av den totale tannlegekostnaden, jeg mener at alle 
studenter uavhengig av alder skal bli tatt med inn i denne ordningen. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Nei LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

41 41 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Tobias Sanaker Dagestad USN 

Opprinnelig tekst 



Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

Endring 

Endre studiestøtten fra 1.5 ganger til 2 ganger grunnbeløpet 

Eventuell ny tekst 

Studiestøtten økes og knyttes til 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

Forslagstillers begrunnelse 

Jeg mener at det å øke studiestøtten til 1.5G er bedre en ingenting, men 1,5G er ikke nok. 
Det å dytte studiestøtten opp til 2G sikrer mye bedre at studenter ikke trenger å jobbe en 
stor jobb ved siden av studiene, som vill sikre en bedre fokusering på studier for de fleste. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Ja LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

9 12 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Anja Bornstedt Landsverk, Maiken Køien Andersen, Inger Elise 
Tysvær, Trude Wold Jernæs. 

UiA 

Opprinnelig tekst 

Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter 
pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg 
relevant for, studentmassen. Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i 
organisasjonen. 

Endring 

Omformulering og forenkling av språk og setningsoppbygning. 

Eventuell ny tekst 

Å videreutvikle organisasjonen med fokus på endringer i studentmassen og utfordringer 
etter pandemien. NSO skal holde seg relevant for studentmassen og styrke 
medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 

Forslagstillers begrunnelse 

Første setning er lang og tung. Dette forslaget er en kortere formlering med lettere språk. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Ja LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

13 16 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Anja Landsverk, Maiken Andersen, Trude Wold Jernæs, Inger Elise 
Tysvær 

UiA 

Opprinnelig tekst 

At studentenes utdanningskvalitet skal styrkes med spesielt fokus på å garantere at 
studentenes stemme blir hørt. Utdanningskvalitet skal være kjernen i arbeidet med 
desentralisert utdanning og langtidsplan for livslang læring som er annonsert i 
regjeringsplattformen. 

Endring 



Endret ordlyd og fjernet "som er annonsert i regjeringsplattformen" 

Eventuell ny tekst 

Å styrke studentenes utdanningskvalitet slik at studentstemmen blir hørt. 
Utdanningskvaliteten skal stå sterkt ved arbeidet for desentralisert utdanning og 
langtidsplan for livslang læring. 

Forslagstillers begrunnelse 

Langt punkt som kan forenkles. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Ja LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

17 19 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Anja Landsverk, Maiken Andersen, Trude Wold Jernæs, Inger Elise 
Tysvær 

UiA 

Opprinnelig tekst 

At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes 
økonomiske situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansiering som er 
annonsert i regjeringsplattformen samt å jobbe for å styrke studentenes helse og trivsel. 

Endring 

Endre setningsoppbygning og dele i to punkter 

Eventuell ny tekst 

- At studentvelferden skal styrkes med fokus på å sikre og utvikle studentenes økonomiske 
situasjon og -rettigheter i gjennomgangen av studiefinansieringen, i tråd med 
regjeringsplattformen. - Styrke studenters helse og trivsel med fokus på universell utforming 
og inkludering. 

Forslagstillers begrunnelse 

Slik som det står i opprinnelig tekst er det to viktige poeng i samme punkt. Vi mener at disse 
gjør seg best som to punkter slik at det er like mye vekt på dette i arbeidet det neste året. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Ja LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

20 21 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Maiken Andersen, Trude Jærnes, Inger Elise Tysvær, Anja 
Landsverk 

UiA 

Opprinnelig tekst 

At sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030, og at 
sektoren jobber for at verden skal nå målene. 

Endring 

Forenkling av språk og endring av setningsoppbygging. 

Eventuell ny tekst 



UH-sektoren skal ta ansvar for å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030, 
og det skal jobbes for et globalt samarbeid for å nå målene. 

Forslagstillers begrunnelse 

Vi mente det var nødvendig med en endring av både språket og oppbygningen av 
setningene for å tydeliggjøre budskapet til punktet. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Ja LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

18 19 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Anja Landsverk, Maiken Andersen, Trude Wold Jernæs, Inger Elise 
Tysvær 

UiA 

Opprinnelig tekst 

som er annonsert i regjeringsplattformen samt å jobbe for å styrke studentenes helse og 
trivsel. 

Endring 

Dele opp og legge til eget punkt 

Eventuell ny tekst 

• Styrke studenters helse og trivsel med fokus på universell utforming og inkludering. 

Forslagstillers begrunnelse 

Mener at dette burde stå i et eget punkt og ikke under punktet om økonomi og finansiering. 
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24 24 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Anja Landsverk, Maiken Køien Andersen, Trude Wold Jernæs, Inger 
Elise Tysvær 

UiA 

Opprinnelig tekst 
 

Tillegg 

Legge til et nytt punkt i handlingsplanen 

Eventuell ny tekst 

Å få en utvidet felles forståelse av fusk på tvers av utdanningsinstitusjonene. 

Forslagstillers begrunnelse 

Vi opplever det som et problem at det er svært ulike forståelser av fusk ved de forskjellige 
utdannings intensjonene. Det er utfordrende at eksempelvis selvplagiat noen steder anses 
som fusk, men ikke andre. Vi mener det er i studentenes interesse å derfor utarbeide noen 
klarere retningslinjer for fusk slik at variasjonen mellom utdanningsinstitusjonene blir 
mindre. 

 



Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Ja LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

22 23 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Anja Landsverk, Maiken Andersen, Inger Elise Tysvær, Trude Jernæs UiA 

Opprinnelig tekst 

At den norske studentbevegelsen står solidarisk med studenter i andre land når deres rett 
og mulighet til utdanning blir truet som følge av krig og konklikt. 

Endring 

Endret ordlyd og lagt til: "ytringsfrihet og akademisk frihet skal ikke forhindres av trusler". 

Eventuell ny tekst 

Den norske studentbevegelsen står solidarisk med studenter i andre land. Muligheter til 
utdanning, akademisk frihet og ytringsfrihet skal ikke forhindres av trusler, krig eller 
konflikter. 

Forslagstillers begrunnelse 

Vi mener budskapet kommer tydeligere frem ved denne formuleringen. 
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11 12 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Bilal Sheikh NTNU 

Opprinnelig tekst 

Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter 
pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg 
relevant for, studentmassen. Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i 
organisasjonen. 

Strykning 

stryke siste setningen på linje 11 

Eventuell ny tekst 

Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter 
pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg 
relevant for, studentmassen. 

Forslagstillers begrunnelse 

Denne setningen strykes til fordel for et eget punkt om å styrke medlemslagenes og 
komiteenes posisjon i organisasjon. Mange medlemslag som ikke er fornøyd med sin 
posisjon i organisasjon, det samme gjelder noen politiske komiteer. Arbeidet med dette vil 
være krevende nok, og bør stå som sitt eget punkt. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 



 
Nei LM12 05.02-22 

Handlingsplan 
2022/2023 

12 
 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Bilal Ahmad Sheikh NTNU 

Opprinnelig tekst 
 

Tillegg 

legge til nytt kulepunkt 

Eventuell ny tekst 

At det skal være et mål å styrke medlemslagenes og komiteenes posisjon og medvirkning i 
organisasjonen. 

Forslagstillers begrunnelse 

Dette forslaget bør sees i sammenheng med strykningsforslaget for å stryke siste setning i 
linje 11,12. Med dette tilleggsforslaget vil da punktet om styrkning av medlemslagenes 
posisjon stå for seg selv og har en sterkere effekt. Det er også lagt til å styrke komiteenes 
posisjon, og da refererer jeg til de politiske komiteene i NSO, og jeg har spesifisert at ikke 
bare skal man styrke posisjon, men også deres medvirkning. Dette vil være en sentral del 
av jobben for å sørge for at NSO er en representativ organisasjon, med reell mulighet for 
medvirkning. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Nei LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

195 195 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Øystein Fossbraaten Wennersgaard UiO 

Opprinnelig tekst 
 

Tillegg 

Starter en sak om NSOs driftstilskudd, som skal behandles denne perioden til NSO 

Eventuell ny tekst 

I løpet av perioden 2022/23 skal NSOs driftstilskudd utredes, og det skal presenteres 
alternativer til vedtak for landsmøtet 2023. 

Forslagstillers begrunnelse 

Denne debatten har blitt utelatt i flere år på rad i NSOs landsmøte. Driftstilskuddet har vært 
en omdiskutert sak, helt siden i 2018, når Organisasjon for norske fagskoler ble medlemmer 
i samskipnadene mens de har hatt et annet forhold til driftstilskuddet til Norsk 
studentorganisasjon, som blir betalt inn via samskipnadene. Beregningsgrunnlaget har 
også vært viktig for NSOs inntekter. Av inntektene er 16.7 Millioner hentet fra 
driftstilskuddet, av en total på 21 150 000. Det har derfor stor interesse i en debatt om 
størrelsen på NSOs budsjett. Det har vært en pågående debatt om man skulle starte en sak 
om dette i sentralstyret, hvor enkelt representanter har fremmet forslag om å endre på 
beregningen per student som er medlem i NSO. Dette ble stemt ned, men omtalen av 
denne prosessen har også blitt stemt ned i behandlingen av NSOs sakspapirer. Det har 



derfor blitt svært vanskelig for UIOs medlemslag å starte en sak på dette, selv når 
representanter var interessert i å få behandlet saken. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Nei LM12 05.02-22 
Handlingsplan 
2022/2023 

24 26 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Morten Stene LMPK 

Opprinnelig tekst 
 

Tillegg 

Ny tekst nederst på handlingsplanen 

Eventuell ny tekst 

At studenter sin lovfestede rett til universell utforming skal styrkes med økonomiske midler 
til institusjonene og studentsamskipnadene. Flere virkemidler for tilrettelegging må gjøres 
tilgjengelig, og det som finnes må gjøres enklere tilgjengelig både fra institusjonene og 
staten. 

Forslagstillers begrunnelse 

Det er ein lovfesta rett til universell utforming, og den er på mange institusjonar ikkje godt 
nok handsama. Difor bør NSO i større grad arbeida heilskapeleg med å betra situasjonen 
som er på de ulike utdanningsinstitusjonene i dag. Behovet for ei betre studiesituasjon er 
absolutt der. I ei undersøking gjort av BUFDIR så kan ein sjå forskjellane på 
utdanningsgrad blant personar med nedsatt funksjonsevne. Tall fra AKU viser at i 2020 var 
andelen av personer med nedsatt funksjonsnedsettelse som var i jobb: 26 % for de med 
grunnskole som høyeste utdanning 43 % for de som hadde fullført videregående opplæring 
60 % for de med 1–4 år med høyere utdanning 61 % for de med mer enn fire års utdanning 
på universitet eller høgskole De skriv også som eit hovudpunkt at: “Sysselsettingsgraden 
øker markant med utdanningsnivå, og utdanningsnivå er enda viktigere for denne gruppen 
enn for befolkningen for øvrig.” Dette viser kor viktig det er at me legg opp til at alle skal 
kunne få tilgang til undervisning uansett kva utfordringar ein har og kor viktig eit slikt punkt 
vil kunne ha for studentar. Det er opp mot ¼ av studentar som har eit behov for 
tilrettelegging, og me treng at de får den utdanninga som kan sikra at de får moglegheit til å 
være ein del av arbeidslivet. Kjelde: 
https://www.bufdir.no/statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/arbeid/#heading7570 

 

LM12 05.03-22 Prinsipprogram 2022/2025 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Nei LM12 05.03-22 
Prinsipprogram 
2022/2025 

47 48 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Bilal Ahmad Sheikh NTNU 

Opprinnelig tekst 

Faglig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte er avgjørende for høy kvalitet i 
undervisning og forskning. 

https://www.bufdir.no/statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/arbeid/#heading7570


Tillegg 

legge til ordet "språklig" i setningen. 

Eventuell ny tekst 

Faglig, språklig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte er avgjørende for høy kvalitet i 
undervisning og forskning. 

Forslagstillers begrunnelse 

Jeg ønsker å legge til ordet "språklig" - dette fordi jeg mener at det er også en 
grunnleggende ferdighet som må forsterkes hos forelesere, og tilbakemelding på dårlig 
kvalitet og pedagogisk kompetanse er ofte grunnet dårlig språkkompetanse hos forelesere. 
Jeg synes det er på tide at det stilles strengere språkkrav til forelesere og at institusjonene 
legger mer til rette for språkopplæring og kurs for de ansatte- akkurat som det tilbys for 
andre ferdigheter. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
 

Nei LM12 05.03-22 
Prinsipprogram 
2022/2025 

15 15 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Jørgen Valseth NTNU 

Opprinnelig tekst 

Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. 

Tillegg 

Tilleggsforslag under "Studiesituasjonen". legge til en leddsetning på slutten av "Alle skal 
ha lik rett og tilgang til høyere utdanning." 

Eventuell ny tekst 

Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning, og det skal arbeides med å utjevne de 
ulikheter som hindrer dette. 

Forslagstillers begrunnelse 

Det er viktig og nødvendig å poengtere eksplisitt i prinsipprogrammet at det skal arbeides 
for å utjevne ulikheter. I likhet med slik det er beskrevet i dissens 1 er det viktig at arbeidet 
med å utjevne ulikheter er en aktiv prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet, og 
som ikke kan ansees som oppnådd. Dette er noe studentbevegelsen og UH-sektoren har et 
særskilt ansvar for, spesielt med tanke på at vi er sentrale aktører i den fremtidige 
samfunnsutviklingen. 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Maika Marie Godal Dam SST 

Opprinnelig tekst 

Studentenes rett til trygghet,demokratiske rettigheter og ytringsfrihet er verdensomfattende 
og skal ikke krenkes. Norsk Studentorganisasjon skal beskytte studentenes rettigheter, og 
bygge opp det internasjonale studentfelleskapet og den globale studentstemmen. 



Endring 

Dette er et viktig avsnitt som jeg mener trenger mer kjøtt på beina. Underoverskriften for 
dette avsnittet legger vekt på begrepet solidaritet, samtidig er solidaritet ikke nevnt eksplisitt 
i avsnittene under. Dette forslaget ivaretar en del av den opprinnelige teksten i forslaget til 
prinsipprogram, men med noen endringer som tydeliggjør vårt ansvar for å vise solidaritet 
når studenters rett til utdanning blir trua, samt hvorfor internasjonal solidaritet i akademia er 
viktig. 

Eventuell ny tekst 

Retten til en trygg og fri utdanning er internasjonal og skal ikke krenkes. Den norske 
studentbevegelsen skal beskytte og forsvare studentenes rettigheter og stå solidarisk med 
studenter i andre land når deres rett og mulighet til utdanning blir truet som følge av krig og 
konflikt. Internasjonal solidaritet i akademia er viktig for å bygge opp et sterkt internasjonalt 
studentfelleskap og for å styrke den globale studentstemmen. 

Forslagstillers begrunnelse 
 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
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Prinsipprogram 
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47 48 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Henriette Bøe OsloMet 

Opprinnelig tekst 

Faglig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte er avgjørende for høy kvalitet i 
undervisning og forskning. 

Endring 

Legge til teknologisk kompetanse. 

Eventuell ny tekst 

Faglig, pedagogisk og teknologisk kompetanse hos de ansatte er 48 avgjørende for høy 
kvalitet i undervisning og forskning. 

Forslagstillers begrunnelse 

Vi har gjennom de siste to årene hatt mye digital undervisning, med varierende hell. God 
teknologis kompetanse vil styrke kvaliteten i utdanning, og er noe som bør arbeides med da 
det er stort sprik i kompetansen til faglige ansatte. teknologisk kompetanse vil også være 
avgjørende for å videreutvikle undervisnings- og vurderingsformer. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
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35 36 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Maika Marie Godal Dam SST 

Opprinnelig tekst 

Vertsinstitusjonen skal legge til rette for at internasjonale studenter inkluderes i 
studiemiljøet, med fokus på oppfølging. 



Endring 

legger til en setning om forutsetningene for studenter som innveksler. legger til kommune 
etter "Vertsinstitusjon og". endrer fra "med fokus på oppfølging" til "og får nødvendig 
oppfølging" 

Eventuell ny tekst 

Studenter som innveksler til Norge skal ha gode forutsetninger for å ta del i studielivet både 
faglig og sosialt. Vertsinstitusjon og kommune skal legge til rette for at internasjonale 
studenter inkluderes i studiemiljøet og får nødvendig oppfølging. 

Forslagstillers begrunnelse 
 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
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17 18 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Maika Marie Godal Dam SST 

Opprinnelig tekst 

Studiehverdagen er en arbeidssituasjon som skal legge rammene for at studenter kan 
tilegne seg kompetase til gode for både samfunnet og studenten. 

Endring 
 

Eventuell ny tekst 

Studiehverdagen og studentenes arbeidssituasjon skal legge til rette for at studenter kan 
tilegne seg kompetanse som er til gode for både samfunnet og studentene selv. 
Studiehverdagen er en arbeidssituasjon som skal legge rammene for at studenter kan 
tilegne seg kompetanse til gode for både samfunnet og studenten. 

Forslagstillers begrunnelse 
 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
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60 60 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Amalie Farestvedt NTNU 

Opprinnelig tekst 

bidra til utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 

Endring 

Spesifisere hvilken type utvikling som er ønsket. 

Eventuell ny tekst 

bidra til en bærekraftig utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 



Forslagstillers begrunnelse 

Ordet 'bærekraftig' er fjernet i prinsipprogrammet for 2022-25 i forhold til det gjeldende 
programmet. Dette stiller da spørsmålet om hvilken type utvikling det er ønskelig at 
akademia skal bidra til. Selv om dette kan gi universitets- og høyskolesektoren enda større 
akademisk frihet i å definere hvilken utvikling det skal arbeides mot, så mener jeg at 
bærekraft har en så vid definisjon at den vil gjelde innenfor alle disipliner, og dermed ikke er 
begrensende for enkelte fagområder. Siden Brundtlandkommisjonen først definerte 
'bærekraft', er dette blitt et allment og veletablert begrep på tvers av både sektorer og 
landegrenser. Det vil si at vår norske kunnskapssektor lett kan kommunisere sine 
ambisjoner utad til andre. 'Bærekraft' er et prinsipielt og overordnet begrep som fortsatt gir 
de ulike fagmiljøene rom for egne konkretiseringer i hvordan de selv skal jobbe med det. 
Jeg mener det er mer ønskelig å jobbe for en 'bærekraftig utvikling' i motsetning til bare 
'utvikling'. 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Sak nr. Fra linjenr. Til linje nr. 
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2022/2025 

60 60 

Forslagstiller Institusjon/komite 

Amalie Farestvedt NTNU 

Opprinnelig tekst 

bidra til utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 

Endring 

Konkretisering av hvilken type utvikling som menes ved å legge til 'bærekraftig'. 

Eventuell ny tekst 

bidra til bærekraftig utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 

Forslagstillers begrunnelse 

Ordet 'bærekraftig' er fjernet i prinsipprogrammet for 2022-25 i forhold til det gjeldende 
programmet. Dette stiller da spørsmålet om hvilken type utvikling det er ønskelig at 
akademia skal bidra til. Selv om dette kan gi universitets- og høyskolesektoren enda større 
akademisk frihet i å definere hvilken utvikling det skal arbeides mot, så mener jeg at 
bærekraft har en så vid definisjon at den vil gjelde innenfor alle disipliner, og dermed ikke er 
begrensende for enkelte fagområder. Siden Brundtlandkommisjonen først definerte 
'bærekraft', er dette blitt et allment og veletablert begrep på tvers av både sektorer og 
landegrenser. Det vil si at vår norske kunnskapssektor lett kan kommunisere sine 
ambisjoner utad til andre. 'Bærekraft' er et prinsipielt og overordnet begrep som fortsatt gir 
de ulike fagmiljøene rom for egne konkretiseringer i hvordan de selv skal jobbe med det. 
Jeg mener det er mer ønskelig å jobbe for en 'bærekraftig utvikling' i motsetning til bare 
'utvikling'. 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Amalie Farestvedt NTNU 

Opprinnelig tekst 



bidra til utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 

Endring 

Konkretisering av hvilken type utvikling som er ønsket ved å legge til ordet 'bærekraftig'. 

Eventuell ny tekst 

bidra til en bærekraftig utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 

Forslagstillers begrunnelse 

Ordet 'bærekraftig' er fjernet i prinsipprogrammet for 2022-25 i forhold til det gjeldende 
programmet. Dette stiller da spørsmålet om hvilken type utvikling det er ønskelig at 
akademia skal bidra til. Selv om dette kan gi universitets- og høyskolesektoren enda større 
akademisk frihet i å definere hvilken utvikling det skal arbeides mot, så mener jeg at 
bærekraft har en så vid definisjon at den vil gjelde innenfor alle disipliner, og dermed ikke er 
begrensende for enkelte fagområder. Siden Brundtlandkommisjonen først definerte 
'bærekraft', er dette blitt et allment og veletablert begrep på tvers av både sektorer og 
landegrenser. Det vil si at vår norske kunnskapssektor lett kan kommunisere sine 
ambisjoner utad til andre. 'Bærekraft' er et prinsipielt og overordnet begrep som fortsatt gir 
de ulike fagmiljøene rom for egne konkretiseringer i hvordan de selv skal jobbe med det. 
Jeg mener det er mer ønskelig å jobbe for en 'bærekraftig utvikling' i motsetning til bare 
'utvikling'. 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Amalie Farestvedt NTNU 

Opprinnelig tekst 

Utdanning, forskning og formidling skal være preget av utvikling og kritisk tenkning. 

Endring 

Konkretisering av hvilke type utvikling som er ønsket ved å legge til ordet 'bærekraftig'. 

Eventuell ny tekst 

Utdanning, forskning og formidling skal være preget av bærekraftig utvikling og kritisk 
tenkning. 

Forslagstillers begrunnelse 

Ordet 'bærekraftig' er fjernet i prinsipprogrammet for 2022-25 i forhold til det gjeldende 
programmet. Dette stiller da spørsmålet om hvilken type utvikling det er ønskelig at 
akademia skal bidra til. Selv om dette kan gi universitets- og høyskolesektoren enda større 
akademisk frihet i å definere hvilken utvikling det skal arbeides mot, så mener jeg at 
bærekraft har en så vid definisjon at den vil gjelde innenfor alle disipliner, og dermed ikke er 
begrensende for enkelte fagområder. Siden Brundtlandkommisjonen først definerte 
'bærekraft', er dette blitt et allment og veletablert begrep på tvers av både sektorer og 
landegrenser. Det vil si at vår norske kunnskapssektor lett kan kommunisere sine 
ambisjoner utad til andre. 'Bærekraft' er et prinsipielt og overordnet begrep som fortsatt gir 
de ulike fagmiljøene rom for egne konkretiseringer i hvordan de selv skal jobbe med det. 
Jeg mener det er mer ønskelig å jobbe for en 'bærekraftig utvikling' i motsetning til bare 
'utvikling'. 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Astrid Hilling NTNU 

Opprinnelig tekst 

Sektoren skal være universelt utformet. 

Tillegg 

Legge til leddsetning bak setningen "Sektoren skal være universelt utformet." slik som i 
beskrevet i dissens 1. 

Eventuell ny tekst 

Sektoren skal være universelt utformet, og utjevne de ulikheter som hindrer dette. 

Forslagstillers begrunnelse 

Setningen slik den står i dag gir rom for tolkning innenfor hva som regnes som universelt 
utformet. En presisering understrekker behovet for forbedring og behov for kontinuerlig 
innsats i sektoren. Universell utforming er et område som krever store grep for å være 
tilgjengelig for alle som ønsker å ta, og gjennomføre utdanning. 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Astrid Hilling NTNU 

Opprinnelig tekst 

Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge, fleksible og 
forutsigbare rammer for studenten. 

Strykning 

Stryke ordet "fleksible" i setningen. 

Eventuell ny tekst 

Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge og 
forutsigbare rammer for studenten. 

Forslagstillers begrunnelse 

Fleksible velferdstilbud og fleksibel studiestøtte er lite utredet og vil åpne opp for store 
endringer i hvordan vi ser det i dag. Hva legger vi i ordet fleksibel i denne sammenhengen? 
Det viktigste for studentene er at velferdstilbudene er trygge og forutsigbare. På mange 
måter er betydningen av ordet fleksibel motsetningen til forutsigbar da det gir store rom for 
tolkning innen hva som er fleksibelt for studentene, og kan åpne opp for en større tolkninger 
av hva som er best for studentene. 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Arbeidsutvalget AU 

Opprinnelig tekst 

Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. 

Tillegg 

legge til lik mulighet 

Eventuell ny tekst 

Alle skal ha lik rett, lik mulighet og tilgang til høyere utdanning. 

Forslagstillers begrunnelse 

Alle studenter skal også sikres like muligheter i høyere utdanning i tillegg til lik rett og 
tilgang til høyere utdanning 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Tuva Todnem Lund AU 

Opprinnelig tekst 
 

Tillegg 

Menneskeskapte klimaendringer og konsekvensene disse får for framtida, er vår tids 
største utfordring. For å nå bærekraftsmålene satt av FN, er vi nødt til å omstille samfunnet 
vårt. 

Eventuell ny tekst 
 

Forslagstillers begrunnelse 

Tydeliggjøre akademias ansvar for å nå bærekraftsmålene 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Tuva Todnem Lund AU 

Opprinnelig tekst 

Studentfrivillighet er viktig for studentenes helse, trivsel og personlige utvikling. Det skal 
legges til rette for at studentene kan delta i studentfrivilligheten. 

Tillegg 



"Alle" 

Eventuell ny tekst 

Studentfrivillighet er viktig for studentenes helse, trivsel og personlige utvikling. Det skal 
legges til rette for at alle studenter kan delta i studentfrivilligheten. 

Forslagstillers begrunnelse 

Legge til ordet "alle", for å tydeliggjøre intensjonen i setningen. Det holder ikke at 
frivilligheten er tilgjengelig for "studenter" hvis det også utestenger flere 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Arbeidsutvalget AU 

Opprinnelig tekst 

Alle studenter skal ha et trygt og rimelig sted å bo under studieløpet. 

Tillegg 

legge til godt 

Eventuell ny tekst 

Alle studenter skal ha et trygt, godt og rimelig sted å bo under studieløpet. 

Forslagstillers begrunnelse 

Studenter skal også ha det godt og trives der de bor 
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Forslagstiller Institusjon/komite 

Arbeidsutvalget AU 

Opprinnelig tekst 

Det skal legges til rette for at studentene kan delta i studentfrivilligheten. 

Endring 

Endre til studenter 

Eventuell ny tekst 

Det skal legges til rette for at studenter kan delta i studentfrivilligheten. 

Forslagstillers begrunnelse 
 

 

 


