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1. Universell utforming og tilrettelegging 2 
Hva skal gjøres? 3 

• Med utgangspunkt i utkastet til politisk dokument om universell utforming og 4 

tilrettelegging skal komiteen sende inn et skriftlig innspill til arbeidet med 5 
revidering av utdanningspolitisk og velferdspolitisk plattform.  6 

Hvorfor skal det gjøres? 7 

• Denne og forrige komite har arbeidet med et supplerende politisk dokument om 8 

universell utforming og tilrettelegging. Politikken som er utarbeidet så langt kan 9 
være nyttig i arbeidet med revidering av utdanningspolitisk og velferdspolitisk 10 

plattform. 11 

Hvordan skal det gjøres?  12 

• Komiteen skal utarbeide et skriftlig innspill om universell utforming og 13 
tilrettelegging, basert på utkastet til det politiske dokumentet. Innspillet skal 14 

inneholde den politikken om universell utforming og tilrettelegging som komiteen 15 

anser som mest aktuelt og viktigst at inngår i plattformarbeidet.  16 

Når skal det gjøres? 17 

• Det skriftlige innspillet oversendes arbeidsutvalget innen 15. januar.  18 

2. Universell utforming - Punkt fra handlingsplan 19 

Hva skal gjøres? 20 

• Komiteen skal jobbe med punktet i NSOs handlingsplan om finansiering av 21 

universell utforming og tilrettelegging. Dette innebærer å kartlegge hvilke 22 

virkemidler og ordninger som eksisterer i sektoren per i dag, samt identifisere hva 23 
som eventuelt mangler for å styrke arbeidet.       24 

Hvorfor skal det gjøres? 25 

• Behovet for å se på finansiering av universell utforming og tilrettelegging er 26 
fremhevet av landsmøtet gjennom handlingsplanen. Mange institusjoner er 27 

dårlige på dette området, og det virker i stor grad å være et spørsmål om 28 

ressurser.  29 

Hvordan skal det gjøres?  30 

• Kartleggingsarbeidet skal gjennomføres ved å undersøke hvilke virkemidler og 31 

ordninger som eksisterer fra myndighetenes side for å jobbe med universell 32 

utforming og tilrettelegging. Situasjonen skal redegjøres for gjennom et notat som 33 
rapporteres på til sentralstyret. Notatet skal også redegjøre for eventuelle mangler 34 

i dagens system.  35 

Når skal det gjøres? 36 

• Notatet skal ferdigstilles til SST6, i dialog med kontaktpersonen i arbeidsutvalget. 37 

3. Kartlegging av studentenes medvirkning på læringsmiljøet 38 

Hva skal gjøres? 39 

• Komiteen skal kartlegge hvilke muligheter studentene har til å medvirke på 40 
læringsmiljøet ved institusjonene. Dette innebærer å se på hvilke møteplasser, 41 

utvalg, kanaler, o.l. studentene har tilgang til for å medvirke og gi tilbakemeldinger 42 
på læringsmiljøet, og hvor godt disse funker. I dette arbeidet er det relevant å se 43 



på læringsmiljøutvalg (LMU), arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre sentrale utvalg 44 

ved institusjonene.   45 

Hvorfor skal det gjøres? 46 

• Mulighetene studentene har til medvirkning på læringsmiljøet varierer veldig fra 47 

institusjon til institusjon. Noen steder funker LMU som ordning godt, mens mange 48 

steder ikke så godt. På enkelte institusjoner er studentene til stede i AMU, mens 49 
andre ikke. Det vil være nyttig for NSO og for medlemslagene å få bedre oversikt 50 

over hvilke muligheter man har, ikke har og bør ha for medvirkning på 51 

læringsmiljøet.  52 

Hvordan skal det gjøres? 53 

• Kartleggingen skal gjennomføres ved å snakke med medlemslag, gå gjennom 54 

dokumentasjon fra institusjonene og snakke med relevante ressurspersoner ved 55 
institusjonene. Det skal tilstrebes å undersøke flest mulig 56 

medlemslag/institusjoner, men komiteen kan velge å undersøke et mindre, 57 

representativt utvalg dersom de ser det som hensiktsmessig.  58 

• Funnene skal sammenfattes i en rapport som overleveres sentralstyret. 59 

Rapporten skal inneholde en anbefaling om hvordan NSO bør jobbe videre med 60 

eventuelle utfordringer som avdekkes.  61 

Når skal det gjøres? 62 

• Utkast til rapporten skal leveres til kontaktperson i arbeidsutvalget innen 13. 63 

januar 2023. 64 

• Rapporten skal overleveres på SST5. 65 


