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NSOs landsmøte 2022 
 
Startdato: 02.04.2022 
Slutdato: 24.04.2022 
 
Beskrivelse 
Digitalt møtesystem for NSOs formøte og landsmøte 2022. 
Formøtet finner sted 2. - 3. april 2022. 
Landsmøtet finner sted 21. - 24. april 2022. 

  



 
 

  

SAK: LM12 00 Konsituering 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 00 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 200 Tuva  Todnem Lund   

SAK: LM12 00.01-22 Godkjenning av innkalling 

Hodesak: LM12 00 Konsituering 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 00.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 20-20 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING 
Innkallingen godkjennes. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
  



 
 

  

 
SAK: LM12 00.02-22 Godkjenning av møteledelse 

Hodesak: LM12 00 Konsituering 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 00.02-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 12-12 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING 
Aleksander Gjøsæter, Ida Nagel Fredriksen, Magnus Johannesen, Jonas Strisland, Anne Helene Bakke og 
Håkon Randgaard Mikalsen godkjennes som møteledelse for landsmøtet 2022. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
  



 
 

  

 
SAK: LM12 00.03-22 Godkjenning av delegater 

Hodesak: LM12 00 Konsituering 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 00.03-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 44-44 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING 
Delegater og varaer innmeldt korrekt innen den vedtektsfestede fristen godkjennes. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 46-47 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING 
Delegater og varaer innmeldt korrekt, men etter den vedtektsfestede fristen, godkjennes (krever 
kvalifisert flertall). 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
  



 
 

  

 
SAK: LM12 00.04-22 Godkjenning av forretningsorden 

Hodesak: LM12 00 Konsituering 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 00.04-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 19-19 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING 
Forretningsorden for NSOs landsmøte 2022 godkjennes. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 169-171 
Forslagsstiller 240 Jone Trovåg 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Fra: 
4.1 
Gjennomføring av voteringer 
 
Votering gjennomføres i digitalt møtesystem. Voteringene gjennomføres av møteledelsen og resultatet 
kontrolleres og kunngjøres av møteledelsen. 
 
Til: 
 
4.1 
Gjennomføring av voteringer 
 
Voteringene gjennomføres av møteledelsen og resultatet kontrolleres og kunngjøres av møteledelsen. 
 



 
 

  

 
Begrunnelse: 
Møtet er fysisk, eventuelle voteringer kan uansett gjennomføres digitalt eller fysisk etter møteledelsens 
ønsker jamfør andre setning. 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 240 Jone Trovåg 1 Vedtatt 
2 212 Olea Magdalene Norset   

SAK: LM12 00.05-22 Godkjenning av saksliste 

Hodesak: LM12 00 Konsituering 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 00.05-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 59-59 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING 
Sakslisten for landsmøtet 2022 godkjennes. 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 1 Dissens 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Dissens 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 215 Tina Tufte Holtsdalen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Dissenstakere: Victor Zimmer, Guled Yusuf og Tina Tufte Holtsdalen 
Dissensen går imot sentralstyrets innstilling på at endringsforslag 1 til sakslisten ikke behandles. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Setter en sak på agendaen som ber om behandling av NSOs driftstilskudd, som er regulert av paragraf 
2.4 I NSOs vedtekter 
 
Beregningsgrunnlag for NSOs driftstilskudd er regulert av Paragraf 2.4 i NSOs vedtekter. Der heter det 
at “Endringer i driftstilskuddet skal vedtas av landsmøtet med kvalifisert flertall. Endringen trer i kraft 
påfølgende kalenderår”. Det er derfor opp til Landsmøtet å gjøre den tunge beslutningen å endre på 
beregningen til driftstilskuddet. 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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
En behandling av en sak om størrelsen på driftstilskuddet til NSO og måten det beregnes, som trer i 
kraft i 2023 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag 1 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag 1 
Linje 11-12 
Forslagsstiller 105 Kristian Stave 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til sak "Vedta instruks fra Landsmøte om hvordan NSO skal forholde seg til medlemskap som 
påvirker medlemslagene" på sakslisten. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 105 Kristian Stave   
2 105 Kristian Stave   
3 200 Tuva  Todnem Lund   
4 211 Thomas Finnøy Trouiller   
5 215 Tina Tufte Holtsdalen   

SAK: LM12 00.06-22 Godkjenning av fullmaktskomite 

Hodesak: LM12 00 Konsituering 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 00.06-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 17-17 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING  
Ida Oterhals, Didrik Svellingen og Emelie Johanne Johansen godkjennes som fullmaktskomité 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
  



 
 

  

 
SAK: LM12 00.07-22 Godkjenning av redaksjonskomiteer 

Hodesak: LM12 00 Konsituering 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 00.07-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 0-0 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Prinsipprogram: 
Sara Beitz - UiS 
Robin johansen - UiT 
Max Henrik Arvidsson - HK 
Karl Magnus Nicolai Coronus Dretvik Nyeng - OsloMet 
Maja Husby - Nord 
 
Internasjonal Platform: 
Vegard Sjaastad Hansen - NMBU 
Rolf Martin Aspenes - OsloMet 
 
Handlingsplan: 
Ask Johannes Grande - NORD 
Vetle Solodden Lier - UiT 
Svein-Erik Olsen - NTNU 
Hilal Shide Gure - OsloMet 
Are Frode Helvig Kvanum - UiO 
 
 
Resolusjoner: 
Eilif Hallingstad Finnseth - NLA 
Arja Pedersen - NTNU 
Mats Ugland - OsloMet 
Ferdinand Tomek Marnburg - NTNU 
Gabriella Clausen - Mastoris - USN 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 218 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Eg foreslår Tasia Michell Gunar som medlem av redaksjonkomite til Internasjonal Plattform.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 218 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Eg foreslår Amalie Fadler Opdal (OsloMet) som medlem av redaksjonskomite til internasjonal plattform 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 3 Helhetlig endringsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Helhetlig endringsforslag 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 218 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Prinsipprogram: 
Sara Beitz - UiS 
Robin johansen - UiT 
Max Henrik Arvidsson - HK 
Karl Magnus Nicolai Coronus Dretvik Nyeng - OsloMet 
Maja Husby - Nord 
Internasjonal Platform: 
Vegard Sjaastad Hansen - NMBU 
Rolf Martin Aspenes - OsloMet 
Amalie Fadler Opdal - OsloMet 
Mats Ugland - OsloMet 
Karoline Sveen - UiT 



 
 

  

Handlingsplan: 
Ask Johannes Grande - NORD 
Vetle Solodden Lier - UiT 
Svein-Erik Olsen - NTNU 
Hilal Shide Gure - OsloMet 
Are Frode Helvig Kvanum - UiO 
Resolusjoner: 
Eilif Hallingstad Finnseth - NLA 
Arja Pedersen - NTNU 
Ferdinand Tomek Marnburg - NTNU 
Gabriella Clausen - Mastoris - USN 
Tasia Michell Gunar - HiNN 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 6 Maya-Katrin Skjeldal 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Jeg fremmer Stellan Hjerpset-Østlie(BI) til redaksjonskomite for handlingsplan. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 5 Heilhetlig endringsforslag 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Heilhetlig endringsforslag 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 218 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Prinsipprogram: 
Sara Beitz - UiS 
Robin johansen - UiT 
Max Henrik Arvidsson - HK 
Karl Magnus Nicolai Coronus Dretvik Nyeng - OsloMet 
Maja Husby – Nord 
 
Internasjonal Platform: 
Vegard Sjaastad Hansen - NMBU 
Rolf Martin Aspenes - OsloMet 



 
 

  

Amalie Fadler Opdal - OsloMet 
Stellan Hjelpset-Østlie - BI 
Karoline Sveen – UiT 
 
Handlingsplan: 
Ask Johannes Grande - NORD 
Vetle Solodden Lier - UiT 
Svein-Erik Olsen - NTNU 
Hilal Shide Gure - OsloMet 
Are Frode Helvig Kvanum – UiO 
 
Resolusjoner: 
Eilif Hallingstad Finnseth - NLA 
Arja Pedersen - NTNU 
Ferdinand Tomek Marnburg - NTNU 
Gabriella Clausen - Mastoris - USN 
Tasia Michell Gunar - HiNN 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 218 Henriette Seim 1 

2 
3 
5 

Trukket 
Trukket 
Trukket 
Fremmet 

SAK: LM12 01 Rapporter og orienteringer 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 01 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
  



 
 

  

 
SAK: LM12 01.01-22 Rapport Arbeidsutvalget 

Hodesak: LM12 01 Rapporter og orienteringer 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 01.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 0-0 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING 
Rapporten fra arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 200 Tuva  Todnem Lund   

SAK: LM12 01.02-22 Rapporter fra komiteer 

Hodesak: LM12 01 Rapporter og orienteringer 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 01.02-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 0-0 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING 
Rapportene tas til orientering. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
  



 
 

  

 
SAK: LM12 01.03-22 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2021 

Hodesak: LM12 01 Rapporter og orienteringer 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 01.03-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
FORMÅL 
Godkjenne Norsk studentorganisasjons (NSO) årsrapport for 2021. 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 16-16 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
INNSTILLING 
Årsrapporten fra Norsk studentorganisasjon for 2021 godkjennes. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
  



 
 

  

 
SAK: LM12 02 Økonomi- og fullmaktssaker 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 02 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 142 Oline Sæther   
2 142 Oline Sæther   

SAK: LM12 02.01-22 Regnskap for NSO 2021 

Hodesak: LM12 02 Økonomi- og fullmaktssaker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 02.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 97-102 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Kontrollkomiteens innstilling til landsmøtet er at regnskapet for 2021 godkjennes med følgende 
resultat: 
 
kr 784 987 i underskudd fra ordinær drift 
kr 964 331 er innvilget i tråd med retningslinjer for fond 
kr 1 749 318 i underskudd på årsregnskapet 
kr 964 331 disponeres fra NSOs fond 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 105-105 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Sentralstyrets innstilling: 
kr 200 000 overføres til fond for arrangering av Board Meeting (BM) i ESU. 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 

Nyeng 
  

2 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 
Nyeng 

  

3 200 Tuva  Todnem Lund   
4 238 Håvard Rørtveit   
5 238 Håvard Rørtveit   
6 206 Iben Alexander  Nesset   
7 226 William Giffen Sæbø   

SAK: LM12 02.02-22 Rammebudsjett 2023 

Hodesak: LM12 02 Økonomi- og fullmaktssaker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 02.02-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 102-102 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Rammebudsjett for 2023 vedtas.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 10-10 
Forslagsstiller 210 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Da arbeidet med innstillingen til rammebudsjett foregikk planla sentralstyret å sette 10 millioner kroner 
av NSOs egenkapital inn på en fondskonto. Sentralstyret har siden den gang endret planene, blant 
annet fordi vi ønsker å fortsatt budsjettere for underskudd og å se på mulige endringer i modellen for 
driftstilskudd som medlemslagene betaler. Dette gjør det lite hensiktsmessig å sette så mye penger i 



 
 

  

fond, og vi har derfor bestemt at kun halvparten av summen skal settes i fond. På bakgrunn av dette 
estimerer vi at posten 10 Finansinntekter og finanskostnader vil havne på -350 000, ikke -500 000. Dette 
er et anslag, da vi ikke har hatt anledning til å gjøre bedre utregninger. Det skyldes primært at kontakt 
med banken vi er i dialog med har tatt lang tid. Vi mente likevel det var viktig at dette kom på plass før 
landsmøtet skulle vedta rammebudsjett for 2023. Vi opererer derfor med estimatet -350 000, og 
anbefaler landsmøtet å stemme for endringsforslaget slik at rammebudsjettet best mulig kan gjenspeile 
realiteten for 2023.  
 
Eksisterande tekst 
10 Finansinntekter og finanskostnader  
 
-500 000 
 
Ny tekst 
10 Finansinntekter og finanskostnader  
 
-350 000 
Status Vedtatt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 142 Oline Sæther   
2 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
3 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
4 210 Johannes Saastad   
5 210 Johannes Saastad   
6 216 Gesine Fischer   
7 218 Henriette Seim   
8 218 Henriette Seim   

SAK: LM12 03 Resolusjoner og uttalelser 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 03 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
2 135 Camilla Langen   
3 135 Camilla Langen   
4 135 Camilla Langen   
5 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard   
6 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard   

SAK: LM12 03.01.01-22 Resolusjon - Bedre rettssikkerhet, men ikke på bekostning av 
utdanningen 
Hodesak: LM12 03.01-22 Resolusjoner 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 03.01.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 0-0 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Resolusjonen "Bedre rettsikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen" vedtas. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 20-22 
Forslagsstiller 65 Amalie Farestvedt 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Ønsker å belyse problematikken rundt fagmiljø der det er vanskelig å oppdrive nok sensorer grunnet at 
miljøene er små eller at fagpersoner ikke finner det økonomisk lønnsomt å være sensor.  
 
Eksisterande tekst 
Kunnskapsdepartementet skal utrede en akseptabel og bærekraftig finansieringsmodell for to 
sensorordningen, slik at den blir innført ute nå påvirke negativt studiekvaliteten og utdanningstilbud for 
studentene. 



 
 

  

 
Ny tekst 
- Kunnskapsdepartementet skal utrede to-sensorordningen videre slik at en eventuell innføring ikke har 
negativ påvirkning på utdanningskvalitet eller utdanningstilbud. 
 
- To-sensorordningen må ta hensyn til problematikk rundt fagmiljø med få tilgjengelige sensorer, og kan 
ikke innføres uten at det følger med en bærekraftig finansieringsmodell. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 11-12 
Forslagsstiller 82 Ida Austigard Ødegård 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Ønsker å presisere at to-sensorordningen ikke skal gå på bekostning av vurderingsformene. 
Endre fra: 
Studentene fortjener bedre rettssikkerhet uten at studiekvaliteten svekkes. 
 
Endre til: 
Studentene fortjener bedre rettssikkerhet uten at studiekvaliteten svekkes, og som ikke går på 
bekostning av en rettferdig vurdering. 
 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 14-16 
Forslagsstiller 137 Karl Henrik Storhaug Reinås 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Rettssikkerheten er så viktig for videre utdanning og yrkesliv at man ikke kan akseptere mindre 
kvalitetssikrete vurderinger. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Norsk studentorganisasjon ber Kunnskapsdepartementet innføre minst to sensorer ved alle eksamener 
og bevilger fininasiering for de merkostnadene dette vil påføre institusjonene 
Status Falt  

 



 
 

  

 
FORSLAG:  Forslag om redaksjonell fullmakt 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag om redaksjonell fullmakt 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 76 Ferdinand Tomek Marnburd 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Arbeidsutvlget og sekretariatet gis fullmakt til å sørge for at helhetlig vedtatt dokument ikke inneholder 
språklige skrivefeil, altså gis redaksjonell fullmakt. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 65 Amalie Farestvedt 1 Vedtatt 
2 82 Ida Austigard Ødegård 3 Vedtatt 
3 88 Andreas Knudsen Sund   
4 88 Andreas Knudsen Sund   
5 107 Ida Rabben Trælnes   
6 130 Aksel Haukom   
7 130 Aksel Haukom   
8 139 Jørgen Skogan   
9 141 Sara Mediå   
10 224 Morten Stene   
11 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
12 121 Siver Myksvoll-Rannestad   
13 129 Thomas Helland-Hansen   

SAK: LM12 03.01.02-22 Resolusjon - Studentane vil ha CRPD inn i norsk lov 

Hodesak: LM12 03.01-22 Resolusjoner 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 03.01.02-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 0-0 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Resolusjonen "Studentane vil ha CRPD inn i norsk lov" vedtas. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 202 Emily MacPherson   

SAK: LM12 03.01.03-22 Resolusjon - Studenters psykiske helse – en varslet katastrofe 

Hodesak: LM12 03.01-22 Resolusjoner 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 03.01.03-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 0-0 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Resolusjonen "Studenters psykiske helse - en varslet katastrofe" vedtas. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
FORSLAG: 3 Tillegsforslag (nytt kulepunkt) 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Tillegsforslag (nytt kulepunkt) 
Linje 46-47 
Forslagsstiller 6 Maya-Katrin Skjeldal 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Gjennom coronapandemien ser vi behovet for flere alternativer og et økt tjenestetilbud, som også kan 
fange opp de studentene som ikke nødvendigvis har behov for behandlende psykolgtjenester, men 
trenger litt ekstra verktøy med seg for å håndtere hverdagen bedre. Dette er tilbud som kan løses med 
lokale tilpasninger.  
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
*nytt kulepunkt*  
 
Det må opprettes flere lavterskeltilbud i form av gruppe-, digitale tjenester og samtaletjenester 



 
 

  

gjennom samskipnaden, som skal ha som fokus å ruste studenter med mestringsverktøy for håndtering 
av hverdagen. 
 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 10 Tilleggsforslag (ny punkt)  

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Tilleggsforslag (ny punkt)  
Linje 45-45 
Forslagsstiller 141 Sara Mediå 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Nytt punkt. Avklarer ansvarsfordelingen mellom samskipnadene og det offentlige. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 
 
Samarbeidet mellom samskipnader og kommuner rundt studenters psykiske helse må styrkes, der 
samskipnadenes tilbud skal være supplerende. Samskipnadenes supplerende rolle må spesifiseres i 
samskipnadsloven. 
 
 
 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 11 Nytt kulepunkt -  

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Nytt kulepunkt -  
Linje 45-46 
Forslagsstiller 124 Alexander  Pettersen Fredheim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Frivillige studentorganisasjoner er en god arena for å bidra til sosial inkludering. De tilbyr en arena hvor 
det er mulig å kjempe mot ensomhet. Som kjent er ensomhet noe som kan føre til alvorlige psykiske 
plager.  
 
- NSO mener at det må bli lettere for frivillige studentorganisasjoner å søke økonomiske midler for å 
skape sosiale arenaer 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 13 OF 1 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: OF 1 
Linje 45-45 
Forslagsstiller 1001 Maya Sørgård 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Nytt punkt: 
Sosiale lavterskeltilbud som skaper arenaer hvor studenter kan møtes og være i aktivitet er viktige tiltak 
for å forebygge psykisk uhelse. Utdanningsinstitusjonene, samskipnadene og kommunene har felles 
ansvar for å tilrettelegge for dette med økonomiske midler, ressurser og veiledning. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 1 Tilleggsforslag (nytt punkt) 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Tilleggsforslag (nytt punkt) 
Linje 45-45 
Forslagsstiller 48 Eilif Finnseth 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tillegg 
 
Lavterskeltilbud som fremmer sosiale plattformer, kulturopplevelser og individualiserte aktivitetstilbud 
bør prioriteres, siden slike tilbud kan forebygge ensomhet, skape økt aktivitet blant studenter og 
forebygge psykiske lidelser som angst og depresjon. 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Lavterskeltilbud som fremmer sosiale plattformer, kulturopplevelser og individualiserte aktivitetstilbud 
bør prioriteres, siden slike tilbud kan forebygge ensomhet, skape økt aktivitet blant studenter og 
forebygge psykiske lidelser som angst og depresjon. 
 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 2 Tilleggsforslag (tekst) 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Tilleggsforslag (tekst) 
Linje 36-36 
Forslagsstiller 48 Eilif Finnseth 
Forslag 
 



 
 

  

Forslagsbeskrivelse 
Legge til:  
Sosiale lavterskeltilbud som skaper arenaer hvor studenter kan møtes og være i aktivitet er viktige tiltak 
for å motvirke den negative utviklingen i ensomhetsstatistikken. Ensomhet må forebygges, og slike 
lavterskeltilbud som er individuelt utformet kan gjøre nettopp dette, samtidig som det skaper økt 
aktivitet blant sudenter og forebygge psykiske lidelser som angst og depresjon. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sosiale lavterskeltilbud som skaper arenaer hvor studenter kan møtes og være i aktivitet er viktige tiltak 
for å motvirke den negative utviklingen i ensomhetsstatistikken. Ensomhet må forebygges, og slike 
lavterskeltilbud som er individuelt utformet kan gjøre nettopp dette, samtidig som det skaper økt 
aktivitet blant sudenter og forebygge psykiske lidelser som angst og depresjon. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 4 Tilleggsforslag (nytt punkt) 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Tilleggsforslag (nytt punkt) 
Linje 45-45 
Forslagsstiller 142 Oline Sæther 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til et eget punkt.  
Hvorfor: 
Det er viktig å anerkjenne betydningen av at institusjonene har stor påvirkning på studentenes hverdag. 
Utdanningskvalitet, læringsmiljø og mulighet til å ha et godt sosialt miljø er viktig for å fremme god 
psykisk helse, og myndighetene og utdanningsintitusjonene må inkludere disse perspektivene i arbeidet 
med psykisk helse.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Utdanningskvalitet og vurderingsformer som fremmer læring og mestring, et godt og inkluderende 
læringsmiljø samt gode premisser for studentfrivilligheten er viktig for å fremme god psykisk helse blant 
studentene. Myndighetene må legge til rette for at utdanningsinstitusjonene har gode premisser for å 
sikre dette. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 5 Tilleggsforslag (Nytt punkt) 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Tilleggsforslag (Nytt punkt) 
Linje 45-45 
Forslagsstiller 167 Annette Torp 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Sosiale lavterskeltilbud som skaper arenaer hvor studenter kan møtes og være i aktivitet er viktige tiltak 
for å motvirke den negative utviklingen i ensomhetsstatistikken. Ensomhet må forebygges, og 



 
 

  

lavterskeltilbud er viktige virkemidler.  Samtidig kan det ha positiv effekt på økt aktivitet blant studenter 
som kan gi fellesskap og dermed være en buffer mot psykisk uhelse.   
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sosiale lavterskeltilbud som skaper arenaer hvor studenter kan møtes og være i aktivitet er viktige tiltak 
for å motvirke den negative utviklingen i ensomhetsstatistikken. Ensomhet må forebygges, og 
lavterskeltilbud er viktige virkemidler.  Samtidig kan det ha positiv effekt på økt aktivitet blant studenter 
som kan gi fellesskap og dermed være en buffer mot psykisk uhelse.   
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 7 Tilleggsforslag (nytt punkt 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Tilleggsforslag (nytt punkt 
Linje 45-46 
Forslagsstiller 123 martin hådem 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- Legge opp til nærmere samarbeid mellom tilbud rettet mot studenter og offentlige helseinstitusjoner 
som DPS. Dette for å bedre fange opp de med mer alvorlige plager og et større behandlingsbehov. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 8 Tilleggsforslag (nytt punkt) 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Tilleggsforslag (nytt punkt) 
Linje 45-45 
Forslagsstiller 141 Sara Mediå 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
 
Samarbeidet mellom samskipnader og kommuner rundt studenters psykiske helse må styrkes, der 
samskipnadenes tilbud skal være supplerende. Samskipnadenes supplerende rolle må spesifiseres i 
samskipnadsloven. 
 
 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 
 
Samarbeidet mellom samskipnader og kommuner rundt studenters psykiske helse må styrkes, der 



 
 

  

samskipnadenes tilbud skal være supplerende. Samskipnadenes supplerende rolle må spesifiseres i 
samskipnadsloven. 
 
 
 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 9 Tilleggsforslag (nytt punkt) 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Tilleggsforslag (nytt punkt) 
Linje 45-45 
Forslagsstiller 143 Idar Henrik Seem 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslag til nytt kulepunkt ment å tydeliggjøre rollen til studentfrivilligheten i å bedre psykisk helse blant 
studenter i resolusjonen. NSO har allerede politikk som påpeker studentfrivillighetens forebyggende 
effekt av ensomhet og psykiske symptomplager, og dette burde ses i sammenheng med den foreslåtte 
resolusjonen.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Studentforeninger skal ha tilgang til opplæringsmateriell for hvordan de kan bidra til å bedre studenters 
psykiske helse og mulighet til å søke om midler til å gjennomføre helsefremmende aktiviteter. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 12 Tilleggsforslag (nytt punkt) 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Tilleggsforslag (nytt punkt) 
Linje 45-45 
Forslagsstiller 93 Hilal Gure 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Utdanningsinstitusjonene må ta større ansvar i forebygging av studentenes psykiske helse.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG:  Forslag om redaksjonell fullmakt 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag om redaksjonell fullmakt 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 76 Ferdinand Tomek Marnburd 
Forslag 



 
 

  

 
Forslagsbeskrivelse 
Arbeidsutvlget og sekretariatet gis fullmakt til å sørge for at helhetlig vedtatt dokument ikke inneholder 
språklige skrivefeil, altså gis redaksjonell fullmakt. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 6 Maya-Katrin Skjeldal 3 Vedtatt 
2 6 Maya-Katrin Skjeldal   
3 16 Sara Jonsdatter Almaas   
4 18 Martine Stavå   
5 48 Eilif Finnseth 1 

2 
Falt 
Falt 

6 66 Astrid  Hilling   
7 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
8 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
9 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
10 93 Hilal Gure   
11 101 Henriette Bøe   
12 101 Henriette Bøe   
13 123 martin hådem 7 Falt 
14 124 Alexander  Pettersen Fredheim 11 Vedtatt 
15 125 Elida Linnea  Slettum   
16 141 Sara Mediå   
17 141 Sara Mediå 8 Trukket 
18 142 Oline Sæther 4 Falt 
19 143 Idar Henrik Seem 9 Falt 
20 160 Gabriella V. Clausen-Mastoris   
21 160 Gabriella V. Clausen-Mastoris   
22 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
23 216 Gesine Fischer   
24 216 Gesine Fischer   
25 245 Guled Mohamud   
26 167 Annette Torp 5 Falt 
27 167 Annette Torp   
28 76 Ferdinand Tomek Marnburd   

SAK: LM12 03.01.04-22 Resolusjon - Norske studenter erklærer klima- og naturkrise! 

Hodesak: LM12 03.01-22 Resolusjoner 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 03.01.04-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 0-0 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Resolusjonen "Norske studenter erklærer klima- og naturkrise!" vedtas. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 1 Legge til kilde 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Legge til kilde 
Linje 70-70 
Forslagsstiller 222 Ina Maria Finnerud 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til en glemt kilde.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
WWF VERDENS NATURFOND. (3.april, 2022). SE NATURKRISEN I ØYNENE! Hentet 
fra: https://www.wwf.no/naturkrisen 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 2 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 64-64 
Forslagsstiller 126 Ida  Lutro 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Jeg mener det er hensiktsmessig å legge til et punkt om at NSO skal jobbe for en strørre grad av 
studentreprentajon i arenaer som er relevante for klima og miljøtiltak. Det er ingen tvil om at vi som 
studenter sitter på en unik kunnskap og nye perspektiver som bør implementeres i relevante bedrifter, 
forum og organisasjoner.  
"NSO skal jobbe for å styrke representasjon av studenter i flere bærekraftsforum med hensikt å påvirke 
relevante organer i større grad"  
 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 5 Endringsforslag 

Forslag nr: 5 



 
 

  

Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 63-64 
Forslagsstiller 14 Samuil Simeonov 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Trenger Pressisering: 
Norske studenter står kanskje allerede i solidaritet med de som er sårbare for klimakrisen, men det 
er  vesentlig forskjell mellom å si at vi "mener at vi står i solidaritet" og at vi faktisk skal gjøre det. 
Foreslag til ny tekst: 
63 "Norske studenter skal stå i solidaritet med de 3,5 milliarder menneskene i verden som lever i 
64 områder som gjør dem svært sårbare for klimaendringene." 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 6 OF1 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: OF1 
Linje 55-55 
Forslagsstiller 1001 Maya Sørgård 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Nytt punkt: 
Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for aktive forskningsmiljøer med verdensledende 
kompetanse innenfor bærekraftig energi som kjernekraft, sol og andre energikilder, og legge til rette for 
at studenter kan utdanne seg innenfor disse områdene. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 3 Tileggsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Tileggsforslag 
Linje 55-55 
Forslagsstiller 81 Jonas Låstad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Nytt kulepunkt: 
Legge til kjernekraft som spesifikt i resolusonen. Et konkret forslag til klimatiltak. Kjerekraft burde 
spesifikt representeres da det ofte ignoreres i bærekraftsdebatten. 
 
Eksisterande tekst 
 



 
 

  

Ny tekst 
Utdanningsinstitusjoner bør legge til rette for muligheten til å bygge opp kompetanse, et aktivt 
forskningsmiljø i Norge innen bærekraft og utdanne studenter med kompetanse for å realisere 
bærekraftig endring som også inkluderer kjernekraft. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 4 Legge til kjernekraft  

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Legge til kjernekraft  
Linje 65-65 
Forslagsstiller 144 Mathias Meyer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tillegg 
 
Forslagsstillere: 
Iver Lieberg Stieng ved NTNU, Knut Visdal ved NHH, Stellan Hjerpset-Østlie ved BI, Hans-Markus 
Jensvold Kverneng ved UiO, Sivert Arntzen ved UiO, Sara Mediå ved UiO, Karl Henrik Storhaug Reinås 
ved UiO, Kristine Adelsten Sandtrøen ved UiO & Mathias Meyer ved UiO 
 
Nye punkt: 
 
Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for aktive forskningsmiljøer med verdensledende 
kompetanse innenfor bærekraftig energi som kjernekraft, sol og andre grønne energikilder, og legge til 
rette for at studenter kan utdanne seg innenfor disse områdene. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG:  Forslag om redaksjonell fullmakt  

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag om redaksjonell fullmakt  
Linje 0-0 
Forslagsstiller 76 Ferdinand Tomek Marnburd 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Arbeidsutvlget og sekretariatet gis fullmakt til å sørge for at helhetlig vedtatt dokument ikke inneholder 
språklige skrivefeil, altså gis redaksjonell fullmakt. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 7 Stellan Hjerpset-Østlie   
2 14 Samuil Simeonov 5 Vedtatt 
3 56 Knut Visdal   
4 70 Bilal Sheikh   
5 72 Iver Lieberg Stieng   
6 72 Iver Lieberg Stieng   
7 72 Iver Lieberg Stieng   
8 72 Iver Lieberg Stieng   
9 72 Iver Lieberg Stieng   
10 73 Jørgen Valseth   
11 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
12 81 Jonas Låstad 3 Falt 
13 81 Jonas Låstad   
14 87 Arja Pedersen   
15 88 Andreas Knudsen Sund   
16 101 Henriette Bøe   
17 101 Henriette Bøe   
18 105 Kristian Stave   
19 126 Ida  Lutro   
20 135 Camilla Langen   
21 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard   
22 144 Mathias Meyer 4 Falt 
23 156 Artur Aleksander Czapka   
24 156 Artur Aleksander Czapka   
25 221 Eva Strømme Moshuus   
26 222 Ina Maria Finnerud 1 Vedtatt 
27 222 Ina Maria Finnerud   
28 222 Ina Maria Finnerud   
29 211 Thomas Finnøy Trouiller   
30 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
31 129 Thomas Helland-Hansen   

SAK: LM12 03.01-22 Resolusjoner 

Hodesak: LM12 03 Resolusjoner og uttalelser 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 03.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje 0-0 
Forslagsstiller  
Forslag 



 
 

  

 
Forslagsbeskrivelse 
Sentraltstyret har valgt å innstille på å behandle følgende resolusjoner: 
1. Studenters psykiske helse – en varslet katastrofe” 
2. Studentane vil ha CRPD inn i norsk lov” 
3. Bedre rettsikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen”  
 
“Studenters psykiske helse – en varslet katastrofe” 
Sentralstyret anser denne resolusjonen som relevant ut fra resultatene fra SHoT-undersøkelsen i tillegg 
til at vi er på vei ut av en pandemi. 
 
“Bedre rettsikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen” behandles av landsmøtet 
Sentralstyret anser resolusjonen som relevant på bakgrunn av kommentarene fra Aune-utvalget om at 
to-sensor ordningen er noe som bør implementeres. 
Landsmøtet bør ta endelig stilling til dette på bakgrunn av de større uenighetene i organisasjonen. 
 
“Studentane vil ha CRPD inn i norsk lov” 
Sentralstyret anser denne resolusjonen som relevant ut fra tematikken om likestilling og inkludering, og 
anser dette som relevant i sammenheng med campusutvikling. NSO bør ta et aktivt standpunkt på 
denne tematikken da dette nevnes eksplisitt i Hurdalsplatformen. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
FORSLAG: 1 Behandle 7 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Behandle 7 
Linje 55-55 
Forslagsstiller 222 Ina Maria Finnerud 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til resolusjonen - NORSKE STUDENTER ERKLÆRER KLIMA- OG NATURKRISE! 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 5 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 25-25 
Forslagsstiller 220 Bjørn Olav Østeby 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Oversende øvrige resolusjonsforslag til sentralstyret, som ikke tas opp til behandling på landsmøtet. 
 



 
 

  

Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
De øvrige resolusjonsforslagene oversendes sentraltyret for behandling. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 10 Behandle 7, avvise 5 

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Behandle 7, avvise 5 
Linje 52-52 
Forslagsstiller 135 Camilla Langen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Behandle eesolusjonen om natur og klima istedenfor den om psykisk helse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 2 Behandle 2 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Behandle 2 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 129 Thomas Helland-Hansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Opprettholde resolusjonen "Rett til utdanning for ukrainske flyktninger" 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 3 Avvise 4 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Avvise 4 
Linje 7-8 
Forslagsstiller 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Dette er en fin sak, men vi har begrenset oppmerksomhet i NSO på hvor mange resolusjoner vi kan 
vedta. Jeg mener derfor det er en dårlig prioritering å vedta denne da det er allerede tverrpolitisk 
enighet om saken, og det kun mangler en utredning. Hurdalsplattformen har allerede vedtatt at de 
ønsker å inkorporere denne loven, og da mener jeg det er andre resolusjoner bør vedtas  



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
73 64 7  
 
Tot antall stemmer: 144  
Tot antall stemte: 144  
Delegater tilstede: 148  
Delegater fraværende: 13  

 
 
FORSLAG: 4 Behandle 8 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Behandle 8 
Linje 16-16 
Forslagsstiller 124 Alexander  Pettersen Fredheim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Opprettholde resolusjon 8 - fritak fra egenandelsordningen  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 6 Avvise 5 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Avvise 5 
Linje 52-52 
Forslagsstiller 135 Camilla Langen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Ikke behandel  resolusjonen STUDENTERS PSYKISKE HELSE - EN VARSLET KATASTROFE, fordi vi allerede 
har mye politikk på dette. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 



 
 

  

Status Falt  
 
 
FORSLAG: 7 Behandle 9 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Behandle 9 
Linje 54-55 
Forslagsstiller 123 martin hådem 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til resolusjon "Gratisk Influensavaksinasjon" i listen over resolusjoner til behandling. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 8 Behandle 8, avvise 5 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Behandle 8, avvise 5 
Linje 9-16 
Forslagsstiller 124 Alexander  Pettersen Fredheim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Stryke resolusjon om psykisk helse og ta inn resolusjon 8. Dette fordi resolusjonen fritak fra 
egenandelsordningen vil sørge for gratis psykisk hjelp 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 9 Behandle 6 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Behandle 6 
Linje 54-54 
Forslagsstiller 73 Jørgen Valseth 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til resolusjon Lytt til barna!  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 



 
 

  

 
FORSLAG: 11 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 48 Eilif Finnseth 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tillegg på resolusjon STUDENTERS PSYKISKE HELSE - EN VARSLET KATASTROFE   
 
Lavterskeltilbud som fremmer flere sosiale plattformer, kulturopplevelser og individualiserte 
aktivitetstilbud bør prioriteres, siden slike tilbud kan forebygge ensomhet, skape økt aktivitet blant 
studenter og forebygge psykiske lidelser som angst og depresjon.  
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Komité - Avvist  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 6 Maya-Katrin Skjeldal   
2 21 Sarah Naomi Lunner   
3 64 Wilhelm Anthun   
4 64 Wilhelm Anthun   
5 72 Iver Lieberg Stieng   
6 73 Jørgen Valseth   
7 73 Jørgen Valseth   
8 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
9 88 Andreas Knudsen Sund   
10 101 Henriette Bøe   
11 101 Henriette Bøe   
12 107 Ida Rabben Trælnes   
13 116 Katrine Bryggeså Øydna   
14 123 martin hådem 7 Falt 
15 124 Alexander  Pettersen Fredheim 4 Falt 
16 124 Alexander  Pettersen Fredheim 8 Falt 
17 124 Alexander  Pettersen Fredheim   
18 135 Camilla Langen   
19 135 Camilla Langen   
20 135 Camilla Langen 10 Vedtatt 
21 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard 3 Falt 
22 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard   
23 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard   
24 141 Sara Mediå   
25 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
26 222 Ina Maria Finnerud   
27 223 Karl Oskar Lie  Bjerke   
28 224 Morten Stene   
29 211 Thomas Finnøy Trouiller   
30 211 Thomas Finnøy Trouiller   
31 211 Thomas Finnøy Trouiller   
32 211 Thomas Finnøy Trouiller   
33 213 Torjus Levisen Johansen   
34 220 Bjørn Olav Østeby 5 Vedtatt 
35 225 Didrik Svellingen   
36 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
37 129 Thomas Helland-Hansen   
38 76 Ferdinand Tomek Marnburd   

SAK: LM12 04 Valg 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 04 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 



 
 

  

FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
  



 
 

  

 
SAK: LM12 04.01-22 Valg av arbeidsutvalg 

Hodesak: LM12 04 Valg 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 04.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 94 Åse  Berg Dybvik   
2 209 Ola Gimse Estenstad   
3 214 Maika Marie Godal Dam   
4 204 Simen Oftedahl   

SAK: LM12 04.02-22 Valg av kontrollkomite 

Hodesak: LM12 04 Valg 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 04.02-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 228 Daniel  Hansen Masvik   
2 210 Johannes Saastad   
3 226 William Giffen Sæbø   

SAK: LM12 04.03-22 Valg av valgkomite 

Hodesak: LM12 04 Valg 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 04.03-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 88 Andreas Knudsen Sund   
2 160 Gabriella V. Clausen-Mastoris   
3 200 Tuva  Todnem Lund   
4 203 Magnus Dybdahl   
5 215 Tina Tufte Holtsdalen   
6 234 Fatema Al-Musawi   
7 236 Martine Gjerde   
8 205 Vilde  Haukeland   
9 218 Henriette Seim   
10 218 Henriette Seim   
11 129 Thomas Helland-Hansen   
12 4 Misha Mohammadi   

SAK: LM12 04.04-22 Valg av politiske komiteer 

Hodesak: LM12 04 Valg 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 04.04-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 246 Dag Emmanuel Powlett Fredriksen   
2 90 Rolf Martin Aspenes   
3 223 Karl Oskar Lie  Bjerke   
4 191 Marte Bråteng   
5 224 Morten Stene   
6 216 Gesine Fischer   

SAK: LM12 04.05-22 Valg av sentralstyre 

Hodesak: LM12 04 Valg 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 04.05-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 7 Stellan Hjerpset-Østlie   
2 8 Sigrid  Lie   
3 39 Kristoffer Egset   
4 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
5 154 Nils Herman Lien Håre   
6 154 Nils Herman Lien Håre   
7 163 Martin Belov   
8 224 Morten Stene   
9 208 Frida Rasmussen   
10 225 Didrik Svellingen   
11 245 Guled Mohamud   
12 603 Marius Torsvoll   
13 604 Jørgen Bogen   

SAK: LM12 05 Styringsdokumenter 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 05 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 249-251 
Forslagsstiller 224 Morten Stene 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Sørgje for at utvekslingsavtaler er moglege for alle 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
I sine samarbeidsavtaler skal norske institusjoner jobbe aktivt for å verne om minoriteter og sikre deres 
rettigheter i vertslandet. 
Status Fremmet  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 105 Kristian Stave   
2 224 Morten Stene 1 Fremmet 

SAK: LM12 05.01-22 Vedtekter 

Hodesak: LM12 05 Styringsdokumenter 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 05.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 5 Omforentlig forslag 1, §4, Ny setning 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Omforentlig forslag 1, §4, Ny setning 
Linje 138-141 
Forslagsstiller 154 Nils Herman Lien Håre 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til et punkt om å sende forvarsel angående endring av delegatlistene. 
Vedtektskomitéen har utarbeidet et omforent forslag for å imøtekomme forslag 4 fra Aksel Haukom. 
Her kommer forslaget inn under det avsnittet det passer best, ifølge vedtektskomitéens vurdering. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
4.3 Landsmøtet består av 181 delegater. Alle medlemmene har én delegat. Deretter regnes de 
resterende delegatene etter Sainte-Laguës metode, med delingstall 1, 3, 5, 7 og så videre jf. utregning 
av studenttall i 4.2. Medlemmer med kun én delegat etter denne fordelingen har rett til å sende 1. vara 
til landsmøtet. Medlemsorganisasjoner skal varsles om endring av delegatfordelingen til landsmøtet, 
senest 2 uker etter at medlemstallene oppdateres av Studentsamskipnadene 



 
 

  

Status Vedtatt  
 
 
FORSLAG: 7 Endringsforslag, §4.8.1 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Endringsforslag, §4.8.1 
Linje 208-208 
Forslagsstiller 212 Olea Magdalene Norset 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endre navn på årsrapporten til årsberetning. 
I realiteten er det vi leverer en årsberetning, ikke en årsrapport. 
 
Eksisterande tekst 
Landsmøte godkjenner Norsk Studentorganisasjons årsrapport 
 
Ny tekst 
Landsmøte godkjenner Norsk studentorganisasjons årsberetning. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 15 Endringsforslag, §10.4, Avsnitt 1 

Forslag nr: 15 
Forslag tittel: Endringsforslag, §10.4, Avsnitt 1 
Linje 387-387 
Forslagsstiller 212 Olea Magdalene Norset 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legger til at alle dissenser fra valgkomiteen skal begrunnes og legges fram for valgforsamlingen. 
Ideelt sett ønskes det at det fremkommer hvilket komitémedlem som som har tatt ut dissens, men NSO 
sin organisasjonskultur kan gjøre dette vanskelig. Dersom det fører til færre dissenser er det potensielt 
svært negativt da Landsmøtet kan miste kritisk informasjon i saken. Derfor tar dette forslaget med seg 
at dissenser skal legges frem for valgforsamlingen, samt at de skal begrunnes, men uten pålegg om at 
komitémedlemmene fremstår med navn. 
 
Eksisterande tekst 
Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for valgforsamlingen. 
 
Ny tekst 
Valgkomiteen skal orientere om innstillingen sin for valgforsamlingen. Alle dissenser skal begrunnes og 
legges fram for valgforsamlingen. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 16 Endringsforslag, §12.1, Avsnitt 2 og 3 

Forslag nr: 16 
Forslag tittel: Endringsforslag, §12.1, Avsnitt 2 og 3 
Linje 414-417 
Forslagsstiller 212 Olea Magdalene Norset 



 
 

  

Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legger til at sentralstyret skal fremlegges vedtatte stillingsinstrukser etter behandling i arbeidsutvalget. 
Presisering av gjeldene vedtekter. Å få beskjed om at noe endres har ingen verdi om man ikke også får 
opplyst hva som endres 
 
Eksisterande tekst 
Arbeidet i sekretariatet ledes av en sekretariatsleder tilsatt på åremål. Sekretariatsleder utformer 
stillingsinstrukser, som inngår i arbeidsavtalene mellom Norsk studentorganisasjon og de ansatte. 
Sentralstyret skal informeres når det skal utarbeides stillingsinstrukser for sekretariatet. 
Stillingsinstruksen skal vedtas av arbeidsutvalget. 
 
Ny tekst 
Arbeidet i sekretariatet ledes av en sekretariatsleder tilsatt på åremål. Sekretariatsleder utformer 
stillingsinstrukser, som inngår i arbeidsavtalene mellom Norsk studentorganisasjon og de ansatte. 
Stillingsinstruksen skal vedtas av arbeidsutvalget. Sentralstyret skal informeres når det foretas 
endringer, og skal fremlegges vedtatte stillingsinstrukser etter behandlingen i arbeidsutvalget. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 17 Endringsforslag, §13.7.1 

Forslag nr: 17 
Forslag tittel: Endringsforslag, §13.7.1 
Linje 470-473 
Forslagsstiller 212 Olea Magdalene Norset 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tydeliggjøring av praksis. 
Tydeliggjøring av dagens praksis 
 
Eksisterande tekst 
Sentralstyret skal ha minst én person fra hver av institusjonskategoriene: Sentralstyret skal ha minst én 
person fra hver av regionene: 
 
Ny tekst 
Sentralstyret skal ha minst ett fast medlem fra hver av institusjonskategoriene: Sentralstyret skal ha 
minst ett fast medlem som sogner til et studiested i hver av regionene: 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 18 Endringsforslag, §16.5 

Forslag nr: 18 
Forslag tittel: Endringsforslag, §16.5 
Linje 587-590 
Forslagsstiller 212 Olea Magdalene Norset 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Presisering og klargjøring av hva habitetsbegrepet omfatter. 
Klargjøring i avsnittet om habilitet. 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
En person må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for 
egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha fremtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i saken. Institusjonstilhørighet og politisk ståsted medfører som hovedregel 
ikke inhabilitet. 
 
Ny tekst 
Enhver som deltar i behandlingen av en sak i arbeidsutvalget, sentralstyret, sekretariatet eller andre 
organer i NSO skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom man enten selv har egeninteresse eller har 
et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken, er man inhabil 
og skal ikke delta i behandling av saken. Det er opp til enkeltpersoner selv å melde seg inhabil før saken 
starter. Institusjonstilhørighet og politisk ståsted medfører som hovedregel ikke inhabilitet. Blant annet 
må en person ikke delta i behandling eller avgjørelsen av spørsmål a) Når vedkommende selv er part i 
saken, b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken, c) når vedkommende er eller har vært gift med, forlovet, i et 
kjæresteforhold, romantisk/seksuell relasjon og/eller samboer med en part, d) når vedkommende leder 
eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person 
som er part i saken. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag, §3.1, Avsnitt 4 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag, §3.1, Avsnitt 4 
Linje 71-71 
Forslagsstiller 3000 Student Studentesen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tillater at landsmøtet endrer politikk som ikke er løftet for revidering. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Landsmøtet skal ha mulighet til å behandle forslag til endringer av eksisterende politikk, også i 
dokumenter som ikke er løftet for revidering 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag, §3.1.5, Avsnitt 2 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag, §3.1.5, Avsnitt 2 
Linje 95-96 
Forslagsstiller 3000 Student Studentesen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Øker hyppigheten for revidering av politiske plattformer. 
 
Eksisterande tekst 
De politiske plattformene skal opp til ny behandling ved behov, men innen 6 år etter siste behandling på 
landsmøtet. 



 
 

  

 
Ny tekst 
De politiske plattformene skal opp til ny behandling ved behov, men innen 3 år etter siste behandling på 
landsmøtet. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag §4.2, Avsnitt 1 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag §4.2, Avsnitt 1 
Linje 129-131 
Forslagsstiller 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Slik praksisen er i dag er det gjennomsnittet av studenttallet innmeldt fra studentskipnadene høst 2019 
og vår 2020 som bestemmer delegatfordelingen på årets landsmøte i 2022. Med denne endringen vil 
det være det reelle tallet studenter fra kalenderåret før landsmøte som bestemmer delegatfordelingen. 
Dette vil sikre at delegatfordelingen faktisk gjenspeiler studenttallene ved medlemslagene 
Dette vil sikre at medlemslagenes delegatfordeling gjenspeiler antall studenter ved hvert medlemskap 
året før landsmøte. Ved dette landsmøte er det studenttallene fra 2019 og 2020 som ligger til grunn for 
delegatfordelingen. Delegatfordelingen ved årets landsmøte ville sett annerledes ut med en mer korrekt 
delegatfordeling. Det kan virke som årsaken til at det er slik er begrunnet i innbetaling av driftsmidler, 
noe som ikke nødvendigvis trenger å henge sammen. Det er en prinsipiell sak at medlemslagene i NSO 
skal få en delegatfordeling som faktisk gjenspeiler studentmassen. 
 
Eksisterande tekst 
Studenttallet som legges til grunn for beregning av delegatfordelingen, settes for hvert medlem til 
gjennomsnittet av det antall studenter som studentsamskipnaden har innbetalt driftstilskudd for det 
foregående studieåret før kunngjøringen av landsmøtet. 
 
Ny tekst 
Studenttallet som legges til grunn for beregning av delegatfordelingen, settes for hvert medlem til 
gjennomsnittet av det antallet studenter som studentskipnaden har innbetalt driftstilskudd for det 
foregående kalenderåret før kunngjøringen av landsmøtet 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag, §4, Nytt avsnitt  

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag, §4, Nytt avsnitt  
Linje 141-141 
Forslagsstiller 130 Aksel Haukom 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til et punkt om å sende forvarsel angående endring av delegatlistene. 
Per dags dato står det ingenting i vedtektene om varsling angående delegatfordelingen til landsmøtet. 
Ettersom hver delegasjon vil ha ulike timeplaner og arbeidsmengder vil ikke alle ha like gode mulighet 
til å ha oversikt over delegatlistene sine. Ved en slik forvarsel unngår man usikkerheter før landsmøte, 
eller i verste fall unødvendig tidsbruk for enkelte delegater som ikke kan reise allikevel. Jeg anser ikke 
endringen som veldig stor, eller kontroversiell, men som et lite hull i vedtektene. Ved en slik endring vil 



 
 

  

kommunikasjonen mellom NSO og medlemsorganisasjonene bli bedre, og det vil være en styrke. Derfor 
bør dette vedtektsfestes. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Kapittel 4, eventuelt §4.5.4 NSOs medlemsorganisasjoner skal varsles om endring av delegatfordelingen 
til landsmøtet, senest 2 uker etter at medlemstallene oppdateres av Studentsamskipnadene. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 6 Endringsforslag, §4.5.2, Avsnitt 2 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Endringsforslag, §4.5.2, Avsnitt 2 
Linje 184-184 
Forslagsstiller 105 Kristian Stave 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legger til møterett for representanter fra studentorganisasjonen til fagforeningene. 
Begrunnelse: Tekna, MSO, NITO, NSF, LO, Juristforbundet og mange fler har laget egne studentorganer 
for sin fagretning og det vil være svært uheldig dersom de og NSO jobber imot hverandre politisk. En 
god måte å koordinere noe mer på er å tillate at de møter på landsmøtet. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Én representant fra hver studentorganisasjon som tilhører en fagforening 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 8 Endringsforslag, §5.4, Nytt avsnitt 6 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Endringsforslag, §5.4, Nytt avsnitt 6 
Linje 264-264 
Forslagsstiller 141 Sara Mediå 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legger til en selvbestemmelseshjemmel for sentralstyret. 
Å gi sentralstyret mulighet til å selv bestemme hvordan de vil konstituere seg for det kommende året er 
en viktig del av at menneskene i sentralstyret skaper eierskap til sitt eget arbeid. Regler for møtene vil 
da være fastsatt etter deres preferanser, men også ta hensyn til sentralstyrets varierende behov. Dette 
er praksis i andre organisasjoner, og er en fin måte å starte året. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sentralstyret vedtar sin egen styringsinstruks. 
Status Falt  

 
 



 
 

  

Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
34 102 14  
 
Tot antall stemmer: 150  
Tot antall stemte: 150  
Delegater tilstede: 150  
Delegater fraværende: 10  

 
 
FORSLAG: 9 Endringsforslag, §6.3.2 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Endringsforslag, §6.3.2 
Linje 297-300 
Forslagsstiller 212 Olea Magdalene Norset 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Strykning 
Fjerner "Ved justering må begge parter være enige om endringene." 
Det er fornuftig at planen kan justeres, men bestemmelsen om at to parter må være enig kan hindre 
dette. Siden AU kan vedta planen, er det logisk at AU også kan endre den. Et organ må ha eller ikke ha 
fullmakt til å vedta noe, et veto praktiseres ikke noe annet sted i vedtektene. 
 
Eksisterande tekst 
Arbeidsutvalget utarbeider fremdriftsplan for politiske komiteer i samarbeid med komiteene. 
Fremdriftsplan vedtas av arbeidsutvalget før 1. september hvert år. Planen kan justeres dersom 
arbeidsutvalget eller en politisk komite ber om det. Ved justering må begge parter være enige om 
endringene. 
 
Ny tekst 
Arbeidsutvalget utarbeider fremdriftsplan for politiske komiteer i samarbeid med komiteene. 
Fremdriftsplan vedtas av arbeidsutvalget før 1. september hvert år. Planen kan justeres dersom 
arbeidsutvalget eller en politisk komite ber om det. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 10 Endringsforslag, §6.3.2,  

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Endringsforslag, §6.3.2,  
Linje 296-299 
Forslagsstiller 215 Tina Tufte Holtsdalen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tydeliggjøre ansvarsfordelingen 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

Arbeidsutvalget utarbeider fremdriftsplan for politiske komiteer i samarbeid med komiteene. 
Fremdriftsplan vedtas av arbeidsutvalget før 1. september hvert år. Planen kan justeres dersom 
arbeidsutvalget eller en politisk komite ber om det. Ved justering må begge parter være enige om 
endringene. 
 
Ny tekst 
Arbeidsutvalget utarbeider fremdriftsplan for politiske komiteer i samarbeid med komiteene. 
Fremdriftsplan vedtas av arbeidsutvalget før 1. september hvert år. Planen kan justeres dersom 
arbeidsutvalget eller en politisk komite ber om det. Fremdriftsplanen legges ved AUprotokollen der den 
vedtas eller justeres, og gjøres tilgjengelig for organisasjonen. Ved justering må begge parter være 
enige om endringene. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
8 122 10  
 
Tot antall stemmer: 140  
Tot antall stemte: 140  
Delegater tilstede: 150  
Delegater fraværende: 10  

 
 
FORSLAG: 11 Endringsforslag, § 7.2, § 13.6.2, § 13.7.3  

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Endringsforslag, § 7.2, § 13.6.2, § 13.7.3  
Linje 313-490 
Forslagsstiller 212 Olea Magdalene Norset 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Strykning 
Fjerne varaer fra komiteene. 
Varaordningen til de politiske komiteene er i henhold til dagens vedtekter en suppleringsliste. Det ses 
ikke som hensiktsmessig å ha varaer i de politiske komiteene, da de ikke vil ha en formell rolle i 
komiteene før et fast medlem aktivt trekker seg fra komiteen. Å velge kandidater til et varaverv, uten å 
gi dem en funksjon med mindre noen trekker seg, anses som en uheldig og ekskluderende ordning som 
ikke ivaretar tillitsvalgte i organisasjonen. 
 
Eksisterande tekst 
Komiteene skal ha tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Høyest prioriterte vara rykker opp til fast 
plass dersom et medlem aktivt trekker seg fra komiteen før valgperioden er over. Dersom et medlem 
trekker seg i perioden rykker høyeste prioriterte vara opp som fast medlem jf. § 7.2. Det velges tre 
varamedlemmer til hver komite. 
 
Ny tekst 
Varaordningen til de politiske komiteene er i henhold til dagens vedtekter en suppleringsliste. Det ses 
ikke som hensiktsmessig å ha varaer i de politiske komiteene, da de ikke vil ha en formell rolle i 



 
 

  

komiteene før et fast medlem aktivt trekker seg fra komiteen. Å velge kandidater til et varaverv, uten å 
gi dem en funksjon med mindre noen trekker seg, anses som en uheldig og ekskluderende ordning som 
ikke ivaretar tillitsvalgte i organisasjonen. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 12 Omforentlig forslag 2, §13.6.2, Avsnitt 1 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Omforentlig forslag 2, §13.6.2, Avsnitt 1 
Linje 465-467 
Forslagsstiller 154 Nils Herman Lien Håre 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endring 
Fjerner første ledd. 
Vedtektskomitéen har lagt forslag 10 til grunn for omforent forslag 2. Om forslag 10 vedtas er det en 
del andre vedtekter som berøres, men forslagsstiller har ikke sendt inn endringer spesifikt for disse 
vedtektene.  
 
Eksisterande tekst 
Dersom et medlem trekker seg i løpet av perioden rykker høyeste prioriterte vara opp som fast medlem 
jf. §7.2. Dersom leder fratrer sitt verv trer nestleder inn i rollen som leder frem til ny leder er valgt. 
Sentralstyret skal da supplere komitéen med leder. 
 
Ny tekst 
Dersom leder fratrer sitt verv trer nestleder inn i rollen som leder frem til ny leder er valgt. Sentralstyret 
skal da supplere komitéen med leder 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 13 Omforentlig forslag 3, §13.7.3, Avsnitt 1 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: Omforentlig forslag 3, §13.7.3, Avsnitt 1 
Linje 489-491 
Forslagsstiller 154 Nils Herman Lien Håre 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Fjerner andre ledd. 
Vedtektskomitéen har lagt forslag 10 til grunn for omforent forslag 3. Om forslag 10 vedtas er det en 
del andre vedtekter som berøres, men forslagsstiller har ikke sendt inn endringer spesifikt for disse 
vedtektene.   
 
Eksisterande tekst 
Ledere til hver av de politiske komiteene velges separat, øvrige medlemmer til hver av komiteene velges 
samlet. Det velges tre varamedlemmer til hver komité 
 
Ny tekst 
Ledere til hver av de politiske komiteene velges separat, øvrige medlemmer til hver av komiteene velges 
samlet. 
Status Falt  



 
 

  

 
 
FORSLAG: 14 Endringsforslag, §9.1, Avsnitt 2 

Forslag nr: 14 
Forslag tittel: Endringsforslag, §9.1, Avsnitt 2 
Linje 340-341 
Forslagsstiller 3000 Student Studentesen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Alminnelig flertall byttes ut med kvalifisert flertall. 
De fleste organisasjoner bruker kvalifisert flertall, og vi ønsker ikke at det skal kunnes overprøves på feil 
grunnlag. Det kan bli for enkelt å overprøve kontrollkomiteens tolkninger. 
 
Eksisterande tekst 
Kontrollkomiteens tolkninger kan overprøves av sentralstyret eller landsmøtet med alminnelig flertall. 
 
Ny tekst 
Kontrollkomiteens tolkninger kan overprøves av sentralstyret eller landsmøtet med kvalifisert flertall. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
23 107 13  
 
Tot antall stemmer: 143  
Tot antall stemte: 143  
Delegater tilstede: 151  
Delegater fraværende: 9  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 33 Ingrid  Solberg   
2 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
3 101 Henriette Bøe   
4 101 Henriette Bøe   
5 101 Henriette Bøe   
6 101 Henriette Bøe   
7 101 Henriette Bøe   
8 101 Henriette Bøe   
9 101 Henriette Bøe   
10 103 Vetle Solodden  Lier   
11 103 Vetle Solodden  Lier   
12 105 Kristian Stave   
13 105 Kristian Stave   
14 105 Kristian Stave   
15 105 Kristian Stave   
16 105 Kristian Stave   
17 108 Henrik Kristoffersen   
18 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
19 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
20 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
21 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
22 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
23 130 Aksel Haukom   
24 130 Aksel Haukom   
25 135 Camilla Langen   
26 135 Camilla Langen   
27 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard   
28 140 Kristine Sandtrøen   
29 141 Sara Mediå   
30 141 Sara Mediå   
31 156 Artur Aleksander Czapka   
32 239 Rune Keisuke Kosaka   
33 239 Rune Keisuke Kosaka   
34 239 Rune Keisuke Kosaka   
35 239 Rune Keisuke Kosaka   
36 239 Rune Keisuke Kosaka   
37 240 Jone Trovåg   
38 240 Jone Trovåg   
39 224 Morten Stene   
40 208 Frida Rasmussen   
41 208 Frida Rasmussen   
42 208 Frida Rasmussen   
43 210 Johannes Saastad   
44 220 Bjørn Olav Østeby   
45 226 William Giffen Sæbø   
46 226 William Giffen Sæbø   
47 226 William Giffen Sæbø   
48 245 Guled Mohamud   
49 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
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FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 13-16 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstiller 
Anja Bornstedt Landsverk, Maiken Køien Andersen, Inger Elise Tysvær, Trude Wold Jernæs. 
Institusjon/komite 
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. 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 6 Endringsforslag 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 20-21 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstiller 
Anja Bornstedt Landsverk, Maiken Køien Andersen, Inger Elise Tysvær, Trude Wold Jernæs. 
Institusjon/komite 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 9 Endringsforslag 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 22-23 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstiller 
Anja Bornstedt Landsverk, Maiken Køien Andersen, Inger Elise Tysvær, Trude Wold Jernæs. 
Institusjon/komite 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 12 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 24-24 
Forslagsstiller 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 13 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 24-26 
Forslagsstiller 224 Morten Stene 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

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 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 18 Endringsforslag 

Forslag nr: 18 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 24-24 
Forslagsstiller 126 Ida  Lutro 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
endre 
Linje 24-24 
 
 
"NSO skal jobbe for å knytte akademia tettere sammen med arbeids- og næringslivet, gjennom tiltak 
som flere arbeidslivsrelevante praksisplasser i samarbeid med utdanningsinstitusjonene”. 
 
 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 



 
 

  

 
FORSLAG: 19 Endringsforslag 

Forslag nr: 19 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 24-24 
Forslagsstiller 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Ivareta intensjonen i tilleggsforslag 8 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
De ulike utdanningsinstitusjonenes forståelse for hva fusk er bør undersøkes, i mål om å få en bred felles 
enighet for hva fusk er, og hvordan fusk skal behandles. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 21 God morgen 

Forslag nr: 21 
Forslag tittel: God morgen 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 3000 Student Studentesen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Morgenforslag 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
81 51 11  
 
Tot antall stemmer: 143  
Tot antall stemte: 143  
Delegater tilstede: 146  
Delegater fraværende: 13  

 
 
FORSLAG: 22 OF 1 



 
 

  

Forslag nr: 22 
Forslag tittel: OF 1 
Linje 9-12 
Forslagsstiller 79 Svein-Erik Strandabø Olsen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eventuell ny tekst: 
 
Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO etter pandemien og hvordan NSO best kan 
møte endringene i, og holde seg relevant for, studentmassen. 
At det skal være et mål å styrke medlemslagenes og komitéenes medvirkning og posisjon i 
organisasjonen. 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 23 OF 2 

Forslag nr: 23 
Forslag tittel: OF 2 
Linje 17-19 
Forslagsstiller 79 Svein-Erik Strandabø Olsen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Eventuell ny 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. 
Et helhetlig helsetilbud hvor terskelen til å oppsøke helsehjelp senkes, ved at kvalitet økes, og ventetid 
samt økonomisk belastning reduseres, særlig angående tannhelse. Psykisk helse må prioriteres, blant 
annet med fokus på læringsmiljø og forebygging.  
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 1 Tilleggssforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Tilleggssforslag 
Linje 24-24 
Forslagsstiller 155 Victor  Simonsen 
Forslag 



 
 

  

 
Forslagsbeskrivelse 
Tillegg 
 Studenter trenger tannhelse tilbud uavhengig av alder 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sikre at alle studenter får tannhelserabatt på 75% i vertskommunene. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 41-41 
Forslagsstiller 159 Tobias Dagestad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 9-12 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstiller 
Anja Bornstedt Landsverk, Maiken Køien Andersen, Inger Elise Tysvær, Trude Wold Jernæs. 



 
 

  

Institusjon/komite 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 5 Endringsforslag 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 17-19 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstiller 
Anja Bornstedt Landsverk, Maiken Køien Andersen, Inger Elise Tysvær, Trude Wold Jernæs. 
Institusjon/komite 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 7 Endringsforslag 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 18-19 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstiller 
Anja Bornstedt Landsverk, Maiken Køien Andersen, Inger Elise Tysvær, Trude Wold Jernæs. 
Institusjon/komite 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 8 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 24-24 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstiller 
Anja Bornstedt Landsverk, Maiken Køien Andersen, Inger Elise Tysvær, Trude Wold Jernæs. 
Institusjon/komite 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 



 
 

  

Status Trukket  
 
 
FORSLAG: 10 Strykningsforslag 

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Strykningsforslag 
Linje 11-12 
Forslagsstiller 70 Bilal Sheikh 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
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. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 11 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 12-12 
Forslagsstiller 70 Bilal Sheikh 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
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. 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 14 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 14 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 24-24 
Forslagsstiller 126 Ida  Lutro 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Jeg mener det bør legges til et tillegspunkt under kulepunktet som omhandler utdanningskvalitet. 
Punktet jeg foreslår er "NSO skal jobbe for å knytte akademia tettere sammen med næringslivet, 
gjennom tiltak som flere arbeidslivsrelevante praksisplasser i samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene”.  
Det er hensiksmessig med et slik punkt for å sikre bedre og flere relevante praksisplasser som 
gjennspeiler næringslivet og utviklingen der. Vi som studentstemme må ta mer eierskap over hvilke 
praksisplasser vi vil ha og hvordan vi vil ha det på praksisplassen vår.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 15 Endringsforslag 

Forslag nr: 15 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 24-24 
Forslagsstiller 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Ednringsforslag til tilleggsforslag 8: 
 
 
 
Eksisterande tekst 
Å få en utvidet felles forståelse av fusk på tvers av utdanningsinstitusjonene. 
 
Ny tekst 
De ulike utdanningsinstitusjonenes forståelse på hva fusk er bør undersøkes, i mål om å få en bred felles 
enighet for hva fusk er, og hvordan det skal behandles. 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 16 Endringsforslag 



 
 

  

Forslag nr: 16 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 13-16 
Forslagsstiller 142 Oline Sæther 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Presisere hva som er viktig for å bidra til økt utdanningskvalitet, og studentenes rolle i dette. I tillegg 
stryke delen som refererer til regjeringsplattformen. Tillegget gjør punktet lengre, men også tydeligere. 
Utdanningskvalitet er mye, og jeg tenker det er viktig å argumentere hva vi mener er viktig for å bedre 
den helhetlige kvaliteten.  
 
Eksisterande 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. 
 
 
 
 
Ny tekst 
At studentenes utdanningskvalitet skal styrkes. For å få til dette er det viktig at studentene inkluderes 
som partnere i arbeid med utdanningskvalitet, at studentenes lovfestede rett til å bli hørt blir styrket og 
det blir økt bruk av studentaktive læringsformer.  Utdanningskvalitet skal være kjernen i arbeidet med 
desentralisert utdanning og langtidsplan for livslang læring. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 17 Endringsforslag 

Forslag nr: 17 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 17-19 
Forslagsstiller 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Arbeidet med studentenes helse og trivsel må løftes frem i større grad, derfor foreslår jeg det som et 
eget kulepunkt 
 
Eksisterande tekst 
At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes økonomiske 
situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansieringa som er annonsert i 
regjeringsplattformen samt å jobbe for å styrke studentenes helse og trivsel. 
 
Ny tekst 
At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes økonomiske 
situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansieringa som er annonsert i 
regjeringsplattformen.  
 
- At studentenes helse og trivsel blir styrket med serlig fokus på psykisk helse gjennom forebygging og 
behandling. Her må læringsmiljø og økt støtte til psykiske helsetilbud prioriteres. 



 
 

  

Status Falt  
 
 
FORSLAG: 20 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 20 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 17-19 
Forslagsstiller 101 Henriette Bøe 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Begrunnelse: et fulstendig helsetilbud vil dekke psykiske helletilbud, men se på en mer helhetlig 
forståelse av helse. 
Nåværende tekst: 
• At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes 18 økonomiske 
situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansiering som er 19 annonsert i 
regjeringsplattformen samt å jobbe for å styrke studentenes helse og trivsel. 
Ny tekst: 
• At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes 18 økonomiske 
situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansiering som er 19 annonsert i 
regjeringsplattformen samt å jobbe for å styrke studentenes helse og trivsel. Med særlig vekt på å tilby 
et helhetlig helsetilbud. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG:  Forslag om redaksjonell fullmakt 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag om redaksjonell fullmakt 
Linje 1-30 
Forslagsstiller 79 Svein-Erik Strandabø Olsen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Arbeidsutvlget og sekretariatet gis fullmakt til å sørge for at helhetlig vedtatt dokument ikke inneholder 
språklige skrivefeil, altså gis redaksjonell fullmakt. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 5 Marthe Hestenes Håkonsen   
2 6 Maya-Katrin Skjeldal   
3 7 Stellan Hjerpset-Østlie   
4 7 Stellan Hjerpset-Østlie   
5 32 Jelle Sebastian Bruin   
6 49 Edward Glorud Sveen   
7 53 David Aleksander  Bjørsvik   
8 61 Jens Bartnes   
9 65 Amalie Farestvedt   
10 66 Astrid  Hilling   
11 67 Børge Bruteig   
12 70 Bilal Sheikh   
13 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström 17 Falt 
14 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
15 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
16 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
17 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
18 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
19 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
20 88 Andreas Knudsen Sund   
21 89 Linda Urhamar Maclean   
22 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 

Nyeng 
  

23 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 
Nyeng 

15 Trukket 

24 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 
Nyeng 

19 Vedtatt 

25 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 
Nyeng 

  

26 101 Henriette Bøe   
27 101 Henriette Bøe   
28 101 Henriette Bøe 20 Falt 
29 101 Henriette Bøe   
30 101 Henriette Bøe   
31 112 Anja Bornstedt Landsverk   
32 113 Maiken Køien Andersen   
33 114 Trude wold Jernæs   
34 115 Inger Elise Tysvær   
35 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
36 124 Alexander  Pettersen Fredheim   
37 125 Elida Linnea  Slettum   
38 125 Elida Linnea  Slettum   
39 126 Ida  Lutro   
40 126 Ida  Lutro   
41 126 Ida  Lutro 18 Vedtatt 
42 127 Sigbjørn Løland Torpe   
43 128 Bendik Berg   
44 135 Camilla Langen   
45 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard   
46 140 Kristine Sandtrøen   



 
 

  

47 141 Sara Mediå   
48 142 Oline Sæther 16 Falt 
49 155 Victor  Simonsen   
50 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
51 200 Tuva  Todnem Lund   
52 224 Morten Stene   
53 224 Morten Stene   
54 208 Frida Rasmussen   
55 212 Olea Magdalene Norset   
56 216 Gesine Fischer   
57 216 Gesine Fischer   
58 245 Guled Mohamud   
59 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
60 129 Thomas Helland-Hansen   
61 76 Ferdinand Tomek Marnburd   

SAK: LM12 05.03-22 Prinsipprogram 2022/2025 

Hodesak: LM12 05 Styringsdokumenter 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 05.03-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje  
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 29-30 
Forslagsstiller 200 Tuva  Todnem Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Legge til ordet "alle", for å tydeliggjøre intensjonen i setningen. Det holder ikke at frivilligheten er 
tilgjengelig for "studenter" hvis det også utestenger flere 
 
Eksisterande tekst 
Studentfrivillighet er viktig for studentenes helse, trivsel og personlige utvikling. Det skal legges til rette 
for at studentene kan delta i studentfrivilligheten. 
 
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 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 2 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 10-10 
Forslagsstiller 200 Tuva  Todnem Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tydeliggjøre akademias ansvar for å nå bærekraftsmålene 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
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 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
76 74 3  
 
Tot antall stemmer: 153  
Tot antall stemte: 153  
Delegater tilstede: 153  
Delegater fraværende: 8  

 
 
FORSLAG: 7 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 27-28 
Forslagsstiller 200 Tuva  Todnem Lund 
Forslag 



 
 

  

 
Forslagsbeskrivelse 
legge til godt 
 
Studenter skal også ha det godt og trives der de bor 
 
 
Eksisterande tekst 
Alle studenter skal ha et trygt og rimelig sted å bo under studieløpet. 
 
Ny tekst 
Alle studenter skal ha et trygt, godt og rimelig sted å bo under studieløpet. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 9 Endringsforslag 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 35-36 
Forslagsstiller 214 Maika Marie Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
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" 
 
 
Eksisterande tekst 
Vertsinstitusjonen skal legge til rette for at internasjonale studenter inkluderes i studiemiljøet, med 
fokus på oppfølging. 
 
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. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 10 Endringsforslag 

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 37-39 
Forslagsstiller 214 Maika Marie Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
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. 
 
Eksisterande 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. 
 
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. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 13 Endringsforslag 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 49-49 
Forslagsstiller 65 Amalie Farestvedt 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Konkretisering av hvilke type utvikling som er ønsket ved å legge til ordet 'bærekraftig'. 
 
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'. 
 
 
 
Eksisterande tekst 
Utdanning, forskning og formidling skal være preget av utvikling og kritisk tenkning. 
 
Ny tekst 
Utdanning, forskning og formidling skal være preget av bærekraftig utvikling og kritisk tenkning. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 15 Endringsforslag 

Forslag nr: 15 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 60-60 
Forslagsstiller 65 Amalie Farestvedt 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Konkretisering av hvilken type utvikling som er ønsket ved å legge til ordet 'bærekraftig. 
 
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' 
 
 
Eksisterande tekst 
bidra til utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 
 
Ny tekst 
bidra til en bærekraftig utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 17 Dissens 2 

Forslag nr: 17 
Forslag tittel: Dissens 2 
Linje 33-33 
Forslagsstiller 231 Åste Solheim Hagerup  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til en ny setning etter første setning i kapitlet, linjenummer 33. 
 
Komiteens mindretall ønsker at denne setningen skal bestå, da den belyser utfordringer knyttet til 
kunnskapsproduksjon og makt. Det finnes mange uretter i akademia, knyttet til hvem som eier 
kunnskapen, som bør opprettes gjennom kontinuerlig fokus på de strukturene som i fortiden og 
fremtiden bidrar til dette. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Internasjonaliseringen av utdanning og forskning skal bidra til å belyse maktstrukturene i verden som 
definerer hva som er gyldig kunnskap og perspektiv. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 18 Omforent forslag 1 (OF 1)  

Forslag nr: 18 
Forslag tittel: Omforent forslag 1 (OF 1)  
Linje 15-16 
Forslagsstiller 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Opprinnelig forslag (tilleggsforslag 3): 
Alle skal ha lik rett, lik mulighet og tilgang til høyere utdanning. 
 
Ny tekst: 
Alle skal ha lik rett, mulighet og tilgang til høyere utdanning. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 19 Omforent forslag 2 (OF 2)  

Forslag nr: 19 
Forslag tittel: Omforent forslag 2 (OF 2)  
Linje 25-26 
Forslagsstiller 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Eksisterende tekst: 
 
Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge, fleksible og forutsigbare 
rammer for studenten. 
 
Ny tekst: 
 
 Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge og forutsigbare rammer 
for studenten uavhengig av studiesituasjon. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 3 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 15-16 
Forslagsstiller 200 Tuva  Todnem Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Alle studenter skal også sikres like muligheter i høyere utdanning i tillegg til lik rett og tilgang til høyere 
utdanning 
 
Eksisterande tekst 
Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. 
 
Ny tekst 
Alle skal ha lik rett, lik mulighet og tilgang til høyere utdanning. 



 
 

  

Status Falt  
 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 15-16 
Forslagsstiller 66 Astrid  Hilling 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til leddsetning bak setningen "Sektoren skal være universelt utformet." slik som i beskrevet i 
dissens 1 
 
Eksisterande tekst 
Sektoren skal være universelt utformet. 
 
Ny tekst 
Sektoren skal være universelt utformet, og utjevne de ulikheter som hindrer dette. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 5 Endringsforslag 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 17-18 
Forslagsstiller 214 Maika Marie Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Eksisterande tekst 
Studiehverdagen er en arbeidssituasjon som skal legge rammene for at studenter kan tilegne seg 
kompetase til gode for både samfunnet og studenten. 
 
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. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 6 Strykningsforslag 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Strykningsforslag 
Linje 25-25 
Forslagsstiller 66 Astrid  Hilling 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Stryke ordet "fleksible" i setningen. 
 
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. 
 
Eksisterande tekst 
Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge, fleksible og forutsigbare 
rammer for studenten. 
 
Ny tekst 
Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge og forutsigbare rammer 
for studenten 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 8 Endringsforslag 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 29-30 
Forslagsstiller 200 Tuva  Todnem Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endre til studenter 
 
 
 
Eksisterande tekst 
Det skal legges til rette for at studentene kan delta i studentfrivilligheten. 
 
Ny tekst 
Det skal legges til rette for at studenter kan delta i studentfrivilligheten. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 11 Endringsforslag 

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 47-48 
Forslagsstiller 101 Henriette Bøe 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til teknologisk kompetanse. 
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. 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

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

 
 
FORSLAG: 12 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 47-48 
Forslagsstiller 70 Bilal Sheikh 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
legge til ordet "språklig" i setningen. 
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. 
 
Eksisterande tekst 
Faglig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte er avgjørende for høy kvalitet i undervisning og 
forskning. 
 
Ny tekst 
Faglig, språklig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte er avgjørende for høy kvalitet i undervisning 
og forskning. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 14 Endringsforslag 

Forslag nr: 14 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 15-15 
Forslagsstiller 73 Jørgen Valseth 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
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. 
 
Eksisterande tekst 
Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. 
 
Ny tekst 



 
 

  

Tilleggsforslag under "Studiesituasjonen". legge til en leddsetning på slutten av "Alle skal ha lik rett og 
tilgang til høyere utdanning." 
Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning, og det skal arbeides med å utjevne de ulikheter som 
hindrer dette. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 16 Dissens 1 

Forslag nr: 16 
Forslag tittel: Dissens 1 
Linje 15-16 
Forslagsstiller 229 Emelie Johanne Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til leddsetning i setning nummer to. 
Komiteens mindretall mener det er helt nødvendig at det poengteres i prinsipprogrammet at å utjevne 
ulikheter er en aktiv prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet og innsats. Samtidig skal det 
legges vekt på at dette er sektorens ansvar, og noe som må integreres i det daglige arbeidet og ikke kan 
være et mål som ansees som «oppnådd». 
 
Eksisterande tekst 
Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. Sektoren skal være universelt utformet. Samfunnet 
må legge til rette for de individuelle behovene hos studentene. 
 
Ny tekst 
Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. Sektoren skal være universelt utformet, og utjevne 
de ulikheter som hindrer dette. Samfunnet må legge til rette for de individuelle behovene hos 
studentene. 
Status Falt  
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Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Internasjonal plattform vedtas. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 197-199 
Forslagsstiller 203 Magnus Dybdahl 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslaget presiserer den akademiske ytringsfriheten. Det er forskjeller på hva man kan mene som 
privatperson og med tittel som akademiker. Forslaget legger til at akademikere fritt kan bruke sin 
akademiske ytringsfrihet, og at ytringer som privatperson må være innenfor ytringsfrihetens rammer. 
 
Eksisterande tekst 
Som en del av det internasjonale akademiske fellesskap er det viktig at man som privatperson kan mene 
det man vil. 
 
Ny tekst 
Som en del av det internasjonale akademiske fellesskap er det viktig at akademikere fritt kan bruke sin 
akademiske ytringsfrihet, uten å bli møtt med sanksjoner eller represalier. Som privatperson kan mene 
det man vil, innenfor ytringsfrihetens rammer. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 3 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 199-199 
Forslagsstiller 203 Magnus Dybdahl 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Det er helt legitimt at studenter ønsker å påvirke sin studiesituasjon og styrke kvaliteten på utdanninga 
si, og den reelle muligheten må jobbes for. Som student er man et fullverdig medlem av et akademisk 
fellesskap, derfor må den akademiske ytringsfriheten til studentene sikres og gjelde alle studenter.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Studenter over hele verden skal ha en reel mulighet til å påvirke sin studiesituasjon og styrke kvaliteten 
på utdanninga si. Den akademiske ytringsfriheten til studentene må sikres og gjelde alle studenter. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 4 Strykningsforslag 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Strykningsforslag 
Linje 38-40 
Forslagsstiller 204 Simen Oftedahl 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslaget går på å stryke teksten på linje 38-40 i forslaget til ny internasjonal plattform. 
Den foreslåtte teksten vil være et nytt moment i Norsk studentorganisasjons velferdspolitikk, og det er 
ønskelig å gi landsmøtet anledning til å aktivt ta stilling til om de ønsker å ha denne politikken i 
plattformen. 
Å åpne opp for at internasjonale studenter i Norge også skal omfattes av de økonomiske 
støtteordningene for norske studenter vil ha store økonomiske konsekvenser. 
 
Eksisterande tekst 
Derfor mener NSO det er viktig at økonomiske støtteordninger ikke bare dekker utgifter tilknyttet 
utveksling fra Norge, men også er tilgjengelige for internasjonale studenter i Norge. 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 5 Endringsforslag 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 43-43 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til: 
Mulighetene for innveksling til Norge skal ikke være avhengig av hvor i utdanningsløpet studenten er, 
eller den politiske situasjonen i studentens hjemland. 
Begrunnelse 
Det handler om at studietillatelsen kan bli begrenset, hvis du kommer fra et land med høyt konfliktnivå  
 
 
 
Eksisterande tekst 
 



 
 

  

Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 6 Strykning 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Strykning 
Linje 69-71 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
NSO mener derfor at det er viktig å styrke satsinger som Panorama, hvor studenter kan få ekstra 
økonomisk støtte ved å studere ved mindre prefererte vertsinstitusjoner. 
Begrunnelse: 
Panorama strategien ble vedtatt av den forrige regjeringen og er en strategi med fokus på samarbeid 
med Brazil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør Afrika, Sør Korea og USA. Historisk har NSO hatt 
fokus på nord-sør samarbeid, fordi dette er god bistandspolitikk og det er mulighet for å skape gode 
arenaer for kulturutveksling i land man ikke nødvendigvis har samarbeid med i dag.Fra 1991-2016 
hadde vi kvoteordningen som ga sterke incentiver for å rekruttere studenter fra område som Balkan, 
Sentral Asia og Øst Europa i tillegg til øvrig utviklingsland. Ordningen hadde 800 studieplasser 
forbeholdt utviklings- eller lavinntektsland. Studenter i denne ordningen fikk studieplass i Norge, i tillegg 
til full studiestøtte gjennom Lånekassen. En viktig del av ordningen var at lånet blei sletta dersom 
studentene reiste tilbake til hjemlandet etter endt utdanning. Dette var eit viktig solidarisk tiltak. 
Panorama strategien er for smal i sin satsning, med kun satsing på store industriland, denne kunne vært 
et verktøy for en bredere satsning på internasjonalisering.  Vi har også vært bekymra for hvordan en 
mangfoldig studentmasse blir behandla i panorama-landene. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 10 Endringsforslag 

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 101-107 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Fra:  
Til: 3.2.1 Rangeringer  
Rangeringer som bygger på en utvelgelse og vektlegging av noen kvantitative parameter – og har liten 
eller ingen reell sammenheng med utdanningskvaliteten på institusjonene – skal ikke anerkjennes som 
verktøy for vurdering og sammenlikning av institusjoner. Slike rangeringer bør heller ikke brukes til 
styring av utdanningssektoren. NSO mener vi må fortsette utviklingen av flere kvalitative indikatorer. 
Bruken av indikatorene skal bidra til kvalitetsutvikling på institusjonene. Det bør inkluderes indikatorer 
som sier noe om mangfold, likestilling og sosialt samfunnsansvar. 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 11 Endringsforslag 

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 103-104 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Fra: 
Studenter som skal ta delgradsstudier i utlandet har krav på å få avklart om utdanningsoppholdet 
godkjennes før de reiser. 
Til: 
Studenter som skal ta delgradsstudier i utlandet har krav på å få forhåndsgodkjent 
utdanningsoppholdet sitt før de reiser. 
Begrunnelse  
Det må kreves at utdanningsoppholdet er forhåndsgodkjent, ikkje berre ein avklaring, dette kan for 
eksempel bety, som det står nå, at ein ansatt sei at dette er avklart, men ikkje formelt godkjent. 
Studenter skal ikke aldri komme i uheldige situasjoner som dette.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 14 Endringsforslag til internasjonal plattform 

Forslag nr: 14 
Forslag tittel: Endringsforslag til internasjonal plattform 
Linje 64-65 
Forslagsstiller 109 Silje Heløe  Kjær-Olsen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endringsforslag: linje 64-65 - “Samfunnsnytten av mobilitet øker hvis man sikrer at mangfoldet i den 
mobile masse speiler mangfoldet i samfunnet” endre til “Ved å la det brede mangfoldet vi har 
samfunnet være representativt i den mobile massen vil det gi økt samfunnsnytte.” 
Begrunnelse: Denne linjen er svært kronglete skrevet og mye av meningen forsvinner, derfor burde den 
skrives om. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 17 Tilleggsforslag 



 
 

  

Forslag nr: 17 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 301-302 
Forslagsstiller 102 Karoline Sveen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tillegg: Linje 301: forandre fra “nødvendig informasjon på norsk og engelsk” til “norsk, engelsk og 
samisk”.  
Begrunnelse: I 1992 ble det fastsatt i loven at samisk og norsk er likeverdige språk. Vi har et ansvar 
overfor den samiske urbefolkningen ved å ivareta språket deres. Urbefolkningen oppholder seg ikke 
bare i Sampi, men også lenger sør og vest i Norge. Derfor er det viktig å tilgjengeliggjøre informasjon 
også på samis 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 18 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 18 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 235-235 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
 fra 
Til: NSO skal jobbe for å påvirke UNESCO. 
Begrunnelse 
 NSO skal ha reell mulighet til å ha påvirking på UNESCO 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 21 Endringsforslag 

Forslag nr: 21 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 183-184 
Forslagsstiller 242 Martine Billing 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Konkretisering av språk 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

Studenter i vanskelige livssituasjoner eller i en utsatt situasjon må ha lik rett og mulighet til høyere 
utdanning. 
 
Ny tekst 
Studenter har rett til god høyere utdanning, uavhengig av livssituasjon eller politisk engasjement. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 22 Endringsforslag 

Forslag nr: 22 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 262-265 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Fra: 
Til: 
7.2.1 Den Europeiske union   
EU har vært en viktig pådriver i Bologna-prosessen. NSO mener EU skal fortsette å støtte opp om 
Bologna-prosessen fremfor å utvikle sin egen høyere utdanningspolitikk. Gjennom rammeprogram for 
forskning og mobilitetsprogram for utdanning kan EU bidra positivt til å nå mål som settes i 
Bolognaprosessen 
Begrunnelse: 
Norge er ein del av det Europeisk høyere utdannings område, men ikkje EU. Bolognaprosessen vart 
starta i 1999, og EU blei ein partner seinere. Det er viktigere at EU er ein del av bologna, og ikkje sin 
egen politikk 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 24 Endringsforslag 

Forslag nr: 24 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 185-185 
Forslagsstiller 242 Martine Billing 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Presisering og konkretisering. Inkluderer også punkt om å videreutvikle og styrke StAR-ordningen.  
 
Eksisterande tekst 
Students at risk-ordningen legger til rette for dette og må bli permanent i Norge. 
 
Ny tekst 
Students at Risk-ordningen er avgjørende for å beskytte studenters rettigheter, tilgang til høyere 
utdanning og menneskerettigheter. Denne ordningen må derfor styrkes og videreutvikles, og bør 
utvides til hele Europa. 
Status Vedtatt  



 
 

  

 
 
FORSLAG: 26 Endringsforslag 

Forslag nr: 26 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 189-194 
Forslagsstiller 242 Martine Billing 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Konkretisering av språk og begrepet "akademisk frihet" 
 
Eksisterande tekst 
En viktig forutsetning for et sterkt akademia er å sikre at mangfold blant studenter og vitenskapelige 
ansatte er mulig. Derfor er det viktig at forskningen er fri. Å styrke akademisk frihet handler også om å 
gi muligheter til å være uenig i opinionen. Man skal skille vitenskap fra kvasivitenskap, og vitenskapelige 
bevis må forbli gjeldende uavhengig av politisk landskap. I dag er det ikke alle land som praktiserer 
akademisk frihet i like stor grad, og derfor mener NSO at akademisk frihet må styrkes. 
 
Ny tekst 
Mangfold blant studenter og akademikere er en viktig forutsetning for et sterkt akademia. I løpet av de 
siste årene har vi imidlertid vært vitne til et økt antall angrep på høyere utdanning globalt. Globalt ser vi 
en faretruende trend der studenter og akademiker som engasjerer seg for demokrati og 
menneskerettigheter blir forsøkt tiet og regnes som en trussel av autoritære regimer. Akademisk frihet 
er avgjørende for et sterkt akademia, men også for å sikre grunnleggende rettigheter. NSO mener at 
akademisk frihet må styrkes internasjonalt. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 32 Tilleggsforslag  

Forslag nr: 32 
Forslag tittel: Tilleggsforslag  
Linje 149-149 
Forslagsstiller 147 Sara  Bianca Beitz 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tekst fra SST's plattform i linje 138-140: 
Institusjonene må tilstrebe deltagelse fra internasjonale studenter i demokratiske prosesser og organer, 
kvalitetssikring og studieutvikling. Oversettelse skal tilbys med bistand fra institusjonen ved behov. 
 
Forslag til nytt punkt i plattformen i kap 4.1:  
Norske studentorganisasjoner og institusjoner må tilrettelegge for internasjonale studenters anledning 
til å delta i studentdemokratiet og medvirkningsprosesser. Relevant informasjon som er nødvendig for 
dette, skal tilbys på engelsk ved behov. 
 
Forklaring:  
Internasjonale studenters medvirkning er viktig i norge studentdemokratiske prosesser. NSO skal også 
ta ansvar for denne inkluderingen. For at internasjonale studenter skal ha en reell mulighet til 
medvirkning, må relevant informasjon oversettes til engelsk.  
 
Eksisterande tekst 
 



 
 

  

Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 33 Endringsforslag 

Forslag nr: 33 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 34-34 
Forslagsstiller 241 Sine Schei 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Begrunnelse: Internasjonalisering skjer både ved at studenter drar ut og at internasjonale studenter 
kommer til Norge. Det er derfor viktig at dette prinsippet er helt tydelig i den internasjonale 
plattformen, og derfor legges til direkte etter introduksjonen rundt gratisprinsippet. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Gratisprinsippet i norsk utdanning skal også gjelde for internasjonale studenter. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 36 Endringsforslag 

Forslag nr: 36 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 120-123 
Forslagsstiller 241 Sine Schei 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Begrunnelse: Fremheve at beredskap for studenter er en prosess hvor mange aktører i sektoren er 
involvert, og det er det viktig at internasjonal plattform fremhever. Ellers er det viktig å fremheve at 
studenter når de er på utveksling skal være sikret det samme tilbudet som når de er på sin 
hjemmeinstitusjon. 
 
Eksisterande tekst 
Norske utdanningsinstitusjoner har det primære ansvaret for sine utvekslende studenter. 122 
Utarbeidelse av gode beredskapsplaner er helt essensielt, og institusjoner må sørge for at det 123 finnes 
gode rutiner for prosesser tilknyttet dett 
 
Ny tekst 
De norske utdanningsinstitusjonene har ansvar for studentene også når de er på utveksling. Studenter 
på utveksling skal være sikret samme nivå av bistand og krisehjelp som studenter i Norge. Utarbeidelse 
av gode beredskapsplaner er viktig, og institusjonene bør gjøre dette sammen med andre relevante 
samarbeidspartnere i sektoren. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 38 Endringsforslag 

Forslag nr: 38 



 
 

  

Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 240-242 
Forslagsstiller 205 Vilde  Haukeland 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Det er en forskjell om NSO mener at fellesgrader er et godt tilbud, og å konkret mene at det bør 
opprettes flere fellesgrader, hvordan gratisprinsippet skal gjelde og hvordan tilfredsstillende kvalitet 
oppnås med eksempler. Det er økende grad av både etterspørsel og utarbeidelse av fellesgrader i 
sektoren, og det er nødvendig at NSO har politikk som er tydelig på studentenes krav til fellesgrader.  
 
Eksisterande tekst 
NSO mener slike samarbeid og fellesgrader på tvers av institusjoner er et godt tilbud til studentene. 
Likevel må fellesgradene som tilbys kvalitetsjekkes, slik at studentene er sikret studietilbud av høy 
kvalitet. 
 
Ny tekst 
Fellesgrader formaliserer samarbeid og gir en trygg og forutsigbar mulighet for studenter til å få 
internasjonal erfaring. Det bør opprettes flere fellesgrader, under forutsetning av at gratisprinsippet 
etterleves. Det skal ikke tas skolepenger for norske studenter i fellesgrader, og heller ikke for 
internasjonale studenter for den delen som tas i Norge. Fellesgrader av tilfredsstillende kvalitet oppnås 
gjennom gjensidig og stabile finansieringsløsninger og ved at institusjonene arbeider ut fra 
gjennomsiktige samarbeidsformer og etablerer doble grader og felles semesterløsninger hvor dette er 
hensiktsmessig.  
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 42 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 42 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 52-53 
Forslagsstiller 70 Bilal Sheikh 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
(ny versjon av tidligere forslag 28, med linjenummer det gjelder) 
 
Setninger går ut på at per i dag kan en student ha bodd i norge i X antall år på studentvisum; men 
dersom den studenten da søker permanent oppholdstillatelse som krever at man må ha bodd i Norge i 
minimum Y antall år, så vil man tro at man kun trenger å bo (Y-X) antall år til for å kvalifisere.  
Men som det er i dag, telles ikke de X antall år kun fordi de var på studentvisum, og man må fortsatt bo 
Y år til. 
 
Eksisterande tekst 
(dette er ett tillegg)  
 
Ny tekst 
Antall år bodd i Norge på studentvisum skal være gyldige og tellende i søknad for permanent 
oppholdstillatelse. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 44 Forslag til dagsorden 



 
 

  

Forslag nr: 44 
Forslag tittel: Forslag til dagsorden 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 222 Ina Maria Finnerud 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Gi talerett og forslagsrett til Lise Bennette Hovd fra Erasmus Student Network 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 45 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 45 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 100-100 
Forslagsstiller 105 Kristian Stave 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Det vil være godt at landsmøte legger frem et tydelig ønske til AU og SST om at det er viktig å gjøre 
gjeld etter endt utveksling overkommelig om blant annet uheldige ting skjer. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Gjelden etter utenlandsstudier må ikke bli så høy at den blir en overdreven byrde etter endt studie. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 46 Endringsforslag 

Forslag nr: 46 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 281-282 
Forslagsstiller 242 Martine Billing 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til: Reel innflytelse, ikke nok å bare være tilstede. Understreker dette i lys av UNSESCO SDG4 
Nettverket, der alle studentorganisasjoner og representanter trakk seg ut i mangel på dette. 
 
Eksisterande tekst 
Det må finnes et legitimt organ med som kan representere studenter i internasjonale fora, som for 
eksempel i FN. 
 
Ny tekst 
Det må finnes et legitimt organ med reel innflytelse som kan representere studenter i internasjonale 
fora, som for eksempel i FN. 
Status Vedtatt  



 
 

  

 
 
FORSLAG: 47 Strykningsforslag 

Forslag nr: 47 
Forslag tittel: Strykningsforslag 
Linje 113-113 
Forslagsstiller 203 Magnus Dybdahl 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Vi ønsker å stryke “å sikre” i setningen “praksis er viktig for å sikre arbeidslivsrelevans”, for å åpne opp 
begrepet arbeidslivsrelevans i plattformen. 
 
Eksisterande tekst 
Praksis er viktig for å sikre arbeidslivsrelevans og knytter akademia nærmere samfunnet. 
 
Ny tekst 
Praksis er viktig for arbeidslivsrelevans og knytter akademia nærmere samfunnet. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 48 Endringsforslag 

Forslag nr: 48 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 78-84 
Forslagsstiller 248 Lise Benette Hovd 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Viktig at vi ikke blander virtuell mobilitet og internasjonalt læringsmiljø. Vi bør også nevne blandene 
læringsformer 
 
Eksisterande tekst 
3.1 Virtuell mobilitet 
79 Virtuell mobilitet skal benyttes som en del av internasjonaliseringsprosessen, men skal ikke 
80 erstatte tradisjonell utveksling. 
81 Det skal være et mål i UH-sektoren at alle studenter skal ha mulighet til å drive erfarings- og 
82 kunnskapsutveksling med studiesteder i hele verden. Samarbeid mellom nasjonale og 
83 internasjonale institusjoner skal muliggjøre at gjennomføring av emner kan gjøres virtuelt og på 
84 tvers av landegrenser. Slike samarbeid skal ikke skje på bekostning av utdanningskvalitet. 
 
Ny tekst 
3.1 Virtuell mobilitet utveksling og blandet læring 
Virtuell mobilitet utveksling skal benyttes som en del av internasjonaliseringsprosessen, men skal ikke 
erstatte tradisjonell  fysisk utveksling. Det skal være et mål i UH-sektoren at alle studenter skal ha 
mulighet til å drive erfarings- og kunnskapsutveksling med studiesteder i hele verden. Samarbeid 
mellom nasjonale og internasjonale institusjoner skal muliggjøre at gjennomføring av emner kan gjøres 
virtuelt og på tvers av landegrenser. Slike samarbeid skal ikke skje på bekostning av utdanningskvalitet. 
Blandet læring innebærer en digital læringskomponent og en utvekslingskomponent. Blandet læring bør 
utvikles og tilgjengeliggjøres som i et ledd i internasjonaliseringsprosessen, men skal ikke telles som 
utveksling opp mot 50% målet. 
Status Vedtatt  



 
 

  

 
 
FORSLAG: 49 Endringsforslag 

Forslag nr: 49 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 169-174 
Forslagsstiller 248 Lise Benette Hovd 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til ønske om insentiv-ordning for å få flere til å velge grønne alternativer når de reiser til 
utveksling 
 
Eksisterande tekst 
5.2 Klima og miljø 
169 Akademia har et samfunnsansvar knyttet til det å finne løsninger på klimakrisen. 
170 Utdanningsinstitusjonene bør oppfordre sine studenter til å velge klimavennlige transportmidler når 
171 de reiser på utveksling. Dette skal likevel ikke være til hinder for interkontinental utveksling, langt 
172 fra studiestedet. I arbeid med å tilgjengeliggjøre klimavennlige utvekslingsalternativer er det viktig 
173 at aktørene er samlet og samarbeider om dette. I utarbeidelse av utvekslingsavtaler bør 
174 lærestedene samarbeide om å dempe klimabelastningene ved utvekslingen. 
 
Ny tekst 
5.2 Klima og miljø 
169 Akademia har et samfunnsansvar knyttet til det å finne løsninger på klimakrisen. 
170 Utdanningsinstitusjonene bør oppfordre sine studenter til å velge klimavennlige transportmidler når 
171 de reiser på utveksling. Dette skal likevel ikke være til hinder for interkontinental utveksling, langt 
172 fra studiestedet. I arbeid med å tilgjengeliggjøre klimavennlige utvekslingsalternativer er det viktig 
173 at aktørene er samlet og samarbeider om dette. I utarbeidelse av utvekslingsavtaler bør 
174 lærestedene samarbeide om å dempe klimabelastningene ved utvekslingen. 
Lærestedene skal utarbeide insentiver i form av midler for at studenter skal velge reisemåter som har et 
lavere klima-avtrykk. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 50 Endringsforslag 

Forslag nr: 50 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 180-181 
Forslagsstiller 242 Martine Billing 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til: Universelle lån- og stipend-ordninger. 
 
Eksisterande tekst 
NSO støtter arbeidet som sikrer kvalitet i utdanningene, institusjonell autonomi, rettferdig tilgang på 
studentboliger, og høy studiefinansiering verden over. 
 
Ny tekst 
NSO støtter arbeidet som sikrer kvalitet i utdanningene, institusjonell autonomi, rettferdig tilgang på 
studentboliger, universelle lån og stipend-ordninger, og høy studiefinansiering verden over. 
Status Vedtatt  



 
 

  

 
 
FORSLAG: 51 Endringsforslag 

Forslag nr: 51 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 244-248 
Forslagsstiller 205 Vilde  Haukeland 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Det er ikke lovfestet at studenter har rett til å være representert i alle styrer og utvalg ved 
institusjonene, men alle styrer og utvalg som har beslutningsmyndighet. Det er viktig å bruke riktige 
formuleringer og begreper som tydeliggjør politikken vår og setter de kravene vi ønsker. Studenter har i 
dag ikke krav på å være representert i organer som tar for seg partnersamarbeid, om ikke organene har 
beslutningsmyndighet. Ved å inkludere at studenter også skal være representert i organer som tar for 
seg, som er en bredere praktisering av studentmedvirkning enn loven ligger opp til, sikrer vi reell 
mulighet for å kunne påvirke arbeidet med partnersamarbeidet. Det er ikke bare studenters rettigheter 
og muligheter til å organisere seg på tvers av institusjonene som er nødvendig å kreve, men også at 
partnerinstitusjonene er autonome og at det både avholdes studentvalg, i tillegg til at studentvalg 
respekteres. 
 
Eksisterande tekst 
I Universitets- og høyskoleloven er det lovfestet at studenter har rett til å være representert i styrer og 
utvalg ved institusjonene sine. Det er et prinsipp at dette videreføres til slike samarbeidsavtaler. NSO 
mener derfor at det skal være studenter i styringsorganene til institusjonenes partnerorganisasjoner. 
NSO mener også at studentene fra de forskjellige institusjonene tilknyttet samarbeidsavtaler skal ha 
rett til å organisere seg på tvers av institusjonene. 
 
Ny tekst 
Studenttillitsvalgte ved partnerinstitusjoner skal være representert i organer som tar for seg 
partnersamarbeid. Det skal være studentmedvirkning i beslutningsorganer ved partnerinstitusjonen. 
Norske utdanningsinstitusjoner må kreve at deres partnerinstitusjoner er autonome, avholder og 
respekterer studentvalg og gir studenter mulighet til å demonstrere på campus.  
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 53 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 53 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 73-73 
Forslagsstiller 224 Morten Stene 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Presisering av at Universell utforming skal legge til grunn for utveksling 
 
Eksisterande tekst 
Det skal finnes gode støtteordninger for studenter med nedsatt funksjonsevne 
eller tilretteleggingsbehov. 
 
Ny tekst 
Utveksling skal være universelt utforma og det skal finnes gode støtteordninger for studenter med 
nedsatt funksjonsevne eller tilretteleggingsbehov. 



 
 

  

Status Vedtatt  
 
 
FORSLAG: 54 Endringsforslag 

Forslag nr: 54 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 251-261 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linje 251-261 
7.2 Europeisk samarbeid 
European Higher Education Area (EHEA) har som mål at man på europeisk nivå skal ha felles systemer 
for høyere utdanning, som gjør det enklere å være student på tvers av landegrenser. I tillegg skal 
myndigheter og andre aktører ha lettere for å sette seg inn i hvordan høyere utdanning fungerer i andre 
land, slik at de kan vurdere høyere utdanning i disse. Åpenhet og gjennomsiktighet på tvers av landene i 
EHEA er grunnleggende forutsetninger for samarbeid og tillit til hverandres utdanningssystemer. EHEA 
skal arbeide med å utvikle felles løsninger og målsetninger innenfor områdene gradssystem, 
kvalitetssikring, godkjenning, livslang læring, mobilitet, relevans og mangfold. 
NSO forventer at norske myndigheter fremmer betydningen av samarbeidet i EHEA. EHEA må være en 
prioritet for alle medlemslandene for å fungere som et felles prosjekt. NSO forventer også at norske 
myndigheter går foran og forventer at alle medlemsland inkluderer sine nasjonale 
studentorganisasjoner i nasjonale debatter på disse områdene, og lytter til studentenes meninger.   
Samarbeidspartnerne i EHEA 1[1] er viktige for fremdriften av prosessene i EHEA og for debatten på de 
ulike områdene. Likevel er det helt avgjørende at beslutninger tas av medlemslandene gjennom 
Ministermøtet.  
Det er nødvendig for legitimiteten til EHEA at det utarbeides ordninger med konsekvenser for 
medlemsland som faller for langt etter i innføringen av felles løsninger, eller ikke viser vilje til å bruke 
disse løsningene 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 58 Endringsforslag 

Forslag nr: 58 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 285-285 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linje 285  
Det er også nødvendig med stabil finansiering. 
Det er viktig å presisere finansiering. European students union, har variert finansiering. Finansiering er 
noko som også har vært utfordrande i arbeidet for etableringen av eit globalt studentorgan.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 



 
 

  

Status Vedtatt  
 
 
FORSLAG: 61 Endringsforslag 

Forslag nr: 61 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 302-302 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linje 302 
Fra: Det skal tilbys relevante språkkurs for både inn- og utvekslingsstudenter. 
Til: Alle institusjoner skal tilby relevante gratis språkkurs for både inn- og utvekslingsstudenter. 
Begrunnelse 
Det er viktig at det finnes språkkurs på institusjonen studenter tilhører, og at studenter ikkje må 
reise  for å kunne ta språkkurs, og at det ikkje skal være ekstra kostnad tilknytta dette.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 63 Endringsforslag 

Forslag nr: 63 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 4-4 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endre slik at dokumentet får overskriften "internasjonal plattform"  
Endre linje 4 fra "1.0 Internasjonal plattform" til "1.0 Innledning" 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 64 Tillegsforslag 

Forslag nr: 64 
Forslag tittel: Tillegsforslag 
Linje 249-251 
Forslagsstiller 224 Morten Stene 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Sørgje for at alle skal ha moglegheit for å ta utveksling. 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
I sine samarbeidsavtaler skal norske institusjoner jobbe aktivt for å verne om minoriteter og sikre deres 
rettigheter i vertslandet. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 66 Omforent forslag 1 (OF1) 

Forslag nr: 66 
Forslag tittel: Omforent forslag 1 (OF1) 
Linje 202-212 
Forslagsstiller 7 Stellan Hjerpset-Østlie 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Eksisterende tekst: 
I land preget av lav akademisk frihet kan det å drive forskning være forbundet med stor risiko. Forskere 
kan ofte bli tvunget på flukt for det de har produsert. Akademisk frihet er en menneskerett, og satsinger 
som Scholars at risk-programmet må opprettholdes og videreutvikles. I tillegg bør man ha kontinuerlig 
oppfølging av programmet slik at man raskt kan legge til nye opptakssoner etter behov. 
På lik linje er det viktig å sikre at studenter kan få mene det de vil. I Norge har man innført et eget 
Students at risk-program. For å sikre forutsigbarhet må programmet bli permanent. I tillegg bør alle 
institusjoner tilknyttet NSO aktivt ta del i å styrke programmet. 
 
Ny tekst: 
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. Akademisk frihet er en 
menneskerett og satsinger som Scholars at Risk må støttes. Norske høyere utdanningsinstitusjoner må 
ta imot flere akademikere gjennom denne ordningen, og den norske staten må støtte institusjonene for 
å få til dette. 
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. “Students at risk” 
(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. Denne ordningen må bli permanent i Norge, og 
utdanningsinstitusjoner i Norge må legge til rette for å ta imot flere studenter. Norge må videreføre og 
styrke programmet StAR og på sikt gjøre det permanent, samt legge til rette for nettverket “Scholars at 
Risk” (SAR), og inkludere dette arbeidet i sine strategiske planer. StAR må også etableres på et 
europeisk nivå for å koordinere ordningene på tvers av land i Europa. Ordningen skal ha sentral 
koordinering og må ha opptak gjennom hele året for å sikre rask støtte til utsatte studenter. Med en 
europeisk ordning vil studenter med flere fagbakgrunn og språk kunne bli inkludert.   
 På sikt må StAr-ordningen spres globalt. Utdanningsinstitusjoner i Norge må ta ansvar for å 
implementere StAr-ordningen hos seg og jobbe for å gjøre ordningen permanent i Norge, samt få 
ordningen spredd internasjonalt. Flere norske institusjoner bør ta imot forskere. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 



 
 

  

 
FORSLAG: 67 Omforent forslag 2 (OF2) 

Forslag nr: 67 
Forslag tittel: Omforent forslag 2 (OF2) 
Linje 273-274 
Forslagsstiller 7 Stellan Hjerpset-Østlie 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Fra: 
Internasjonale studentsamarbeid er viktig for å spre erfaringer og informasjon om studentdemokratisk 
arbeid. Slike samarbeid kan bidra til å styrke og motivere studentdemokratier i land hvor studentenes 
mulighet til organisering og engasjement er utfordret. NSO skal være en aktiv bidragsyter i fora som 
fremmer internasjonale studenters interesser, og det er avgjørende at studenter er representert i alle 
organer som berører disse. Derfor er det viktig å opprettholde og styrke samarbeidene i den europeiske 
studentunion (ESU) og Nordisk Ordförande Möte (NOM). 
 
Til: 
Studenter har rett til å være  endringsaktører i sine samfunn. Studentbevegelser står ofte først i kampen 
for reform og utvikling. NSO støtter opp om studentdrevet solidaritetsarbeid fra organisasjoner og 
initiativer som retter oppmerksomhet mot studenter som kjemper for fred, demokrati og 
menneskerettigheter. European Students’ Union (ESU) er en viktig aktør, både for studenter og 
sivilsamfunnet. Norske myndigheter bør årlig bidra til finansieringen av ESU. Nordisk Ordförande Möte 
(NOM) er et samarbeidsforum for de øverste nordiske, arktiske og baltiske studentorganisasjonene. 
NOM skal sikres observatørplass der det er relevant hos Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.   
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Det helhetlige endringsforslaget fra Internasjonal komite legges til grunn for behandlingen av 
Internasjonal plattform.  
VEDTATT 23.04.2022 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
FORSLAG: 7 Endringsforslag 



 
 

  

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 89-90 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endre fra 
NSO ønsker en aktiv satsning på utveksling og støtter et nasjonalt mål om minst 50% utveksling blant 
norske studenter. 
Til: 
NSO mener det skal være et nasjonalt mål om at minst 50 prosent av norske studenter skal på 
utveksling. 
Begrunnelse  
Den forrige regjeringa la fram mobilitetsmeldinga, en verden av muligheter- Internasjonal 
studentmobilitet i høyere utdanning. Vi skal ikkje støtte eit nasjonalt mål, vi skal kreve at det skal være 
det og at det skal jobbes mot det. Dette skal være NSO sine mål for utveksling 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 8 Tillegsforslag 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Tillegsforslag 
Linje 90-90 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Fra: 
Til: I tillegg skal det utarbeides strategier for å årlig øke prosentandelen som drar på utveksling så lenge 
målet om 50 prosent ikke er nådd. 
Begrunnelse: 
Det må også være på plass strategier på korleis vi skal nå målet om 50 % 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 9 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 91-91 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Linje 91: 
Fra: Aktiv avmelding av utveksling skal innføres på de studieprogrammene der det er gunstig. 
Til: Alle som ikke ønsker å dra på utveksling må aktivt melde seg av 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 12 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 202-212 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
fra: 
Til 
“Students at risk” (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. Denne ordningen må 
bli permanent i Norge, og utdanningsinstitusjoner i Norge må legge til rette for å ta imot flere 
studenter. Norge må videreføre og styrke programmet StAR og på sikt gjøre det permanent, samt legge 
til rette for nettverket “Scholars at Risk” (SAR), og inkludere dette arbeidet i sine strategiske planer. 
StAR må også etableres på et europeisk nivå for å koordinere ordningene på tvers av land i Europa. 
Ordningen skal ha sentral koordinering og må ha opptak gjennom hele året for å sikre rask støtte til 
utsatte studenter. Med en europeisk ordning vil studenter med flere fagbakgrunn og språk kunne bli 
inkludert.   
 På sikt må StAr-ordningen spres globalt. Utdanningsinstitusjoner i Norge må ta ansvar for å 
implementere StAr-ordningen hos seg og jobbe for å gjøre ordningen permanent i Norge, samt få 
ordningen spredd internasjonalt. Flere norske institusjoner bør ta imot forskere. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 13 styrkningssforslag 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: styrkningssforslag 
Linje 216-217 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
fra : 
For å arbeide med at utdanning som tilbys er tilgjengelig for alle som mottar utdanningsbistand, er det 
også viktig å styrke arbeidet i UNESCOs styringskomité om utdanning for alle. 
til : 
For å arbeide med at utdanning som tilbys er tilgjengelig for alle som mottar utdanningsbistand. 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 15 Internasjonal plattform 

Forslag nr: 15 
Forslag tittel: Internasjonal plattform 
Linje 44-44 
Forslagsstiller 102 Karoline Sveen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endringsforslag: linje 44 - endre “fjernes” til “senkes” 
Begrunnelse: Når internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS skal søke om utveksling til Norge må 
de kunne dokumentere at de har penger på konto. På UDI sine sider er satsene for de økonomiske 
kravene for høstsemesteret 2022 og vårsemesteret 2023 satt til 58 585 kr og 70 302 kr. Dette 
pengekravet er for å vise at du har råd til å bo i Norge, samt komme deg hjem. Norge er idag et av 
verdens dyreste land å bo i, og for mange studenter kan det å dokumentere å ha så mye penger på bok 
på en gang være et problem. Det å ha et økonomisk krav ses på som nødvendig, men for en økonomisk 
utsatt gruppe burde denne satsen heller senkes enn fjernes totalt.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 16 strykningsforslag til internasjonal plattform 

Forslag nr: 16 
Forslag tittel: strykningsforslag til internasjonal plattform 
Linje 5-5 
Forslagsstiller 107 Ida Rabben Trælnes 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Strykningsforslag: linje 5, stryke “Utdanning er en menneskerett og ikke en handelsvare” 
Begrunnelse: Ønsker å stryke første setning i linje 5 grunnet at ordlyden er politisk rettet. Uttalelsen 
“ikke er en handelsvare” er diskuterbart og kan vinkles i en politisk retning. Norsk studentorganisasjon 
skal være en politisk uavhengig organisasjon, og det å starte en plattform med en mulig politisk 
uttalelse ter seg ikke.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 19 Endringsforslag til internasjonal plattform 



 
 

  

Forslag nr: 19 
Forslag tittel: Endringsforslag til internasjonal plattform 
Linje 185-185 
Forslagsstiller 107 Ida Rabben Trælnes 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endringsforslag: Linje 185: Fjerne “og må bli permanent i Norge.” 
Begrunnelse: Students At Risk er allerede så permanent den kan bli i Norge i dag. Derfor ikke nødvendig 
å poengtere dette i plattformen.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 20 Endringsforslag til internasjonal plattform 

Forslag nr: 20 
Forslag tittel: Endringsforslag til internasjonal plattform 
Linje 209-209 
Forslagsstiller 107 Ida Rabben Trælnes 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endringsforslag: Linje 209: stryk “For å sikre forutsigbarhet må programmet bli permanent” og erstatt 
med “For å styrke programmet må prosessen forbedres, samt at kravene for hvem som kan bli nominert 
må senkes.” 
Begrunnelse: Students at risk er allerede så permanent den kan bli i Norge i dag. Nå må vi heller 
fokusere på å forbedre programmet. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 23 Endringsforslag 

Forslag nr: 23 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 87-89 
Forslagsstiller 164 Samuel Emmanuel  Nasser 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Gjeldende tekst: Det skal være enkelt og forutsigbart for studenter som reiser på utveksling. Dette sikres 
gjennom gode utvekslingsavtaler og nasjonale rammeverk. 
Tilleggsforslag: Det skal være enkelt og forutsigbart for studenter som reiser på utveksling. Dette sikres 
gjennom gode utvekslingsavtaler og nasjonale rammeverk. Nye utvekslngsavtaler med enkelt land bør 
vurderes kontinuerlig. 
Begrunnelse:  



 
 

  

Gjenom en avtale mellom Norge og enkelte land vil det f.eks. være mulig å innvilget det ønsket om 
gratisprinsippet på en måte som blir mer rettferdig  for  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 25 Endringsforslag 

Forslag nr: 25 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 153-154 
Forslagsstiller 109 Silje Heløe  Kjær-Olsen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endringsforslag: Linje-153-154: Endre “sikre” til “legge til rette for” 
Begrunnelse: Idag så er det mangel på studentboliger nok til studenter ved norske høgskoler og 
universitet, og kvaliteten av flere av boligene er av mer laber kvalitet. Det å da pålegge 
utdanningsinstitusjonene at de skal sikre trygge boliger i høy kvalitet til internasjonale studenter, er et 
krav som kan bli vanskelig å imøtekomme. Ved å endre “sikre” til “legge til rette for” åpner en opp for 
at utdanningsinstitusjonene kan samarbeide med andre parter, for eksempel det private 
boligmarkedet.   
 
Eksisterende tekstUtdanningsinstitusjonene skal sikre at internasjonale studenter får trygge boliger i 
høy kvalitet under deres opphold i Norge. 
 
Ny tekst: Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at internasjonale studenter får trygge boliger i 
høy kvalitet under deres opphold i Norge. 
 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 27 Strykingsforslag 

Forslag nr: 27 
Forslag tittel: Strykingsforslag 
Linje 91-91 
Forslagsstiller 155 Victor  Simonsen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Stryke  
Aktiv avmelding av utveksling skal innføres 
på de studieprogrammene der det er gunstig. 
 
Eksisterande tekst 
 



 
 

  

Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 28 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 28 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje  
Forslagsstiller 70 Bilal Sheikh 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Dette går ut på å legge til en ny setning om permanent oppholdstillatelse. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Antall år bodd i Norge på studentvisum skal være gyldige og tellende i søknad for permanent 
oppholdstillatelse. 
Status Komité - Avvist  

 
 
FORSLAG: 29 Tilleggssforslag 

Forslag nr: 29 
Forslag tittel: Tilleggssforslag 
Linje 273-274 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 
Tillegg 
Fra:- 
Til: 
Studenter har rett til å være  endringsaktører i sine samfunn. Studentbevegelser står ofte først i kampen 
for reform og utvikling. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 30 Endringsforslag 

Forslag nr: 30 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 189-194 
Forslagsstiller 242 Martine Billing 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Konkretisering av språk og begrepet "akademisk frihet" 
 
Eksisterande tekst 
En viktig forutsetning for et sterkt akademia er å sikre at mangfold blant studenter og vitenskapelige 
ansatte er mulig. Derfor er det viktig at forskningen er fri. Å styrke akademisk frihet handler også om å 
gi muligheter til å være uenig i opinionen. Man skal skille vitenskap fra kvasivitenskap, og vitenskapelige 
bevis må forbli gjeldende uavhengig av politisk landskap. I dag er det ikke alle land som praktiserer 
akademisk frihet i like stor grad, og derfor mener NSO at akademisk frihet må styrkes. 
 
Ny tekst 
Mangfold blant studenter og akademikere er en viktig forutsetning for et sterkt akademia. I løpet av de 
siste årene har vi imidlertid vært vitne til et økt antall angrep på høyere utdanning globalt. Globalt ser vi 
en faretruende trend der studenter og akademiker som engasjerer seg for demokrati og 
menneskerettigheter blir forsøkt tiet og regnes som en trussel av autoritære regimer. Akademisk frihet 
er avgjørende for et sterkt akademia, men også for å sikre grunnleggende rettigheter. NSO mener at 
akademisk frihet må styrkes internasjonalt. 
Status Komité - Avvist  

 
 
FORSLAG: 31 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 31 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje 275-276 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linje 275 
Fra 
Til: 
NSO støtter opp om studentdrevet solidaritetsarbeid fra organisasjoner og initiativer som retter 
oppmerksomhet mot studenter som kjemper for fred, demokrati og menneskerettigheter. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 34 Endringsforslag 

Forslag nr: 34 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 69-71 
Forslagsstiller 241 Sine Schei 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Panoramastipendet ble innført ved å flytte penger fra ekstrastipend til studenter på helgrad ved høyt 
rangerte utdanningsinstitusjoner. Pengene ble dermed flyttet fra helgrad til delgrad, og to veldig 
forskjellige former av helgrad- og delgradsstudier i utlandet. Det er derfor essensielt å påpeke at selv 
om slike insentivordninger i og for seg er positive, da de blant annet kan bidra til redusert gjeldsgrad for 
studenter som drar til utlandet, så er det svært synd om det går på bekostning av andre studentgrupper 
 



 
 

  

Eksisterande tekst 
NSO mener derfor at det er viktig å styrke satsinger som 70 Panorama, hvor studenter kan få ekstra 
økonomisk støtte ved å studere ved mindre prefererte 71 vertsinstitusjoner. 
 
Ny tekst 
Positive insentivordninger som stimulerer til økt mobilitet til særskilte land – som Panoramasatsningen - 
må allikevel ikke gå på bekostning av andre støtteordninger til studier i utlandet.  
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 35 Endringsforslag 

Forslag nr: 35 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 91-91 
Forslagsstiller 241 Sine Schei 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Begrunnelse: For å nå ambisiøse mål om antall studenter som drar ut, så må mye arbeid til. Det vil 
naturligvis på mange studieprogrammer per nå ikke være gunstig å innføre aktiv avmelding. Det er 
underforstått at når utveksling skal bli en standard som aktivt velges bort, så må studieprogrammene 
legges om slik at dette etter hvert blir gunstig 
 
Eksisterande tekst 
Aktiv avmelding av utveksling skal innføres på de studieprogrammene der det er gunstig. 
 
Ny tekst 
Utveksling skal være en standard man aktivt må velge bort. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 37 Endringsforslag 

Forslag nr: 37 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 202-210 
Forslagsstiller 242 Martine Billing 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Feilretting og konkretisering 
 
Feilretting: Scholars at Risk (SAR) er ikke et norsk program, men en selvstendig internasjonal 
organisasjon som har en norsk seksjon. 
Konkretisering: 
Avsnitt 1: Det er norske høyere utdanningsinstitusjoner som tar imot akademikere gjennom SAR-
ordningen. Dette er et ansvar de ikke kan sitte med alene, men som den norske staten også må støtte 
dem opp om, blant annet gjennom finansiering. Per i dag må utdanningsinstitusjonene selv dekke blant 
annet lønningskostnadder til disse akademikerne, som er med på å begrense institusjonene uten mer og 
bedre støtte. 
Avsnitt 2: Mer konkret informasjon om hva programmet er og studenters essensielle rolle for 
menneskerettigheter og demokrati. Det er fint å inkludere som mål at ordningen skal gjøres permanent, 
men vi må også tenke fremover og inkludere at ordningen ikke bare skal bestå men styrkes og 
videreutvikles. Vi har blitt kjent med utfordringer og behov for forbedringer etter erfaring med 



 
 

  

programmet som bør adresseres de neste årene. Det inkluderer både å styrke ordningen nasjonalt, men 
også om å utvide ordningen til hele Europa (dette arbeidet er allerede i gang og må fortsette). 
 
Eksisterande tekst 
I land preget av lav akademisk frihet kan det å drive forskning være forbundet med stor risiko. Forskere 
kan ofte bli tvunget på flukt for det de har produsert. Akademisk frihet er en menneskerett, og satsinger 
som Scholars at risk-programmet må opprettholdes og videreutvikles. I tillegg bør man ha kontinuerlig 
oppfølging av programmet slik at man raskt kan legge til nye opptakssoner etter behov. 
På lik linje er det viktig å sikre at studenter kan få mene det de vil. I Norge har man innført et eget 
Students at risk-program. For å sikre forutsigbarhet må programmet bli permanent. I tillegg bør alle 
institusjoner tilknyttet NSO aktivt ta del i å styrke programmet. 
 
Ny tekst 
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. Akademisk frihet er en 
menneskerett og satsinger som Scholars at Risk må støttes. Norske høyere utdanningsinstitusjoner må 
ta imot flere akademikere gjennom denne ordningen, og den norske staten må støtte institusjonene for 
å få til dette. 
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. I Norge er 
Students at Risk en avgjørende ordning for å beskytte studenter verden over. Students at Risk må bli 
permanent i Norge, og ordningen må styrkes og videreutvikles for å bedre favne studentene som 
trenger denne. Norge må ta en lederrolle for å utvide programmet til en europeisk ordning. 
Status Komité - Avvist  

 
 
FORSLAG: 39 Endringsforslag 

Forslag nr: 39 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 202-210 
Forslagsstiller 242 Martine Billing 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Feilretting og konkretisering 
 
Feilretting: Scholars at Risk (SAR) er ikke et norsk program, men en selvstendig internasjonal 
organisasjon som har en norsk seksjon. 
Konkretisering 
Avsnitt 1: Det er norske høyere utdanningsinstitusjoner som tar imot akademikere gjennom SAR-
ordningen. Dette er et ansvar de ikke kan sitte med alene, men som den norske staten også må støtte 
dem opp om, blant annet gjennom finansiering. Per i dag må utdanningsinstitusjonene selv dekke blant 
annet lønningskostnadder til disse akademikerne, som er med på å begrense institusjonene uten mer og 
bedre støtte. 
Avsnitt 2: Mer konkret informasjon om hva programmet er og studenters essensielle rolle for 
menneskerettigheter og demokrati. Det er fint å inkludere som mål at ordningen skal gjøres permanent, 
men vi må også tenke fremover og inkludere at ordningen ikke bare skal bestå men styrkes og 
videreutvikles. Vi har blitt kjent med utfordringer og behov for forbedringer etter erfaring med 
programmet som bør adresseres de neste årene. Det inkluderer både å styrke ordningen nasjonalt, men 
også om å utvide ordningen til hele Europa (dette arbeidet er allerede i gang og må fortsette). 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

I land preget av lav akademisk frihet kan det å drive forskning være forbundet med stor risiko. Forskere 
kan ofte bli tvunget på flukt for det de har produsert. Akademisk frihet er en menneskerett, og satsinger 
som Scholars at risk-programmet må opprettholdes og videreutvikles. I tillegg bør man ha kontinuerlig 
oppfølging av programmet slik at man raskt kan legge til nye opptakssoner etter behov. 
På lik linje er det viktig å sikre at studenter kan få mene det de vil. I Norge har man innført et eget 
Students at risk-program. For å sikre forutsigbarhet må programmet bli permanent. I tillegg bør alle 
institusjoner tilknyttet NSO aktivt ta del i å styrke programmet. 
 
Ny tekst 
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. Akademisk frihet er en 
menneskerett og satsinger som Scholars at Risk må støttes. Norske høyere utdanningsinstitusjoner må 
ta imot flere akademikere gjennom denne ordningen, og den norske staten må støtte institusjonene for 
å få til dette. 
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. I Norge er 
Students at Risk en avgjørende ordning for å beskytte studenter verden over. Students at Risk må bli 
permanent i Norge, og ordningen må styrkes og videreutvikles for å bedre favne studentene som 
trenger denne. Norge må ta en lederrolle for å utvide programmet til en europeisk ordning. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 40 Endringsforslag 

Forslag nr: 40 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 89-90 
Forslagsstiller 241 Sine Schei 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
 Gjennom utveksling av kunnskap, idéer og kultur bidrar studentmobilitet til økt kvalitet i høyere 
utdanning. Studieoppholdets varighet er av stor betydning for den erfaring som studenten tilegner seg. 
Det er derfor viktig at vi definerer lengden på utveksling som skal gjelde for dette måltallet. 
 
Eksisterande tekst 
NSO ønsker en aktiv satsning på utveksling og støtter et nasjonalt mål om minst 50% utveksling 90 
blant norske studenter. 
 
Ny tekst 
NSO ønsker en aktiv satsning på utveksling, og støtter et mål om at minst 50% av studentmassen drar 
på utveksling med en varighet på minst ett semester.  
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 41 Endringsforslag 

Forslag nr: 41 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 34-34 
Forslagsstiller 241 Sine Schei 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Internasjonalisering skjer både ved at studenter drar ut og at internasjonale studenter kommer til 
Norge. Det er derfor viktig at dette prinsippet er helt tydelig i den internasjonale plattformen. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Gratisprinsippet i norsk utdanning skal også gjelde for internasjonale studenter. 
Status Komité - Avvist  

 
 
FORSLAG: 43 Endringsforslag 

Forslag nr: 43 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 149-149 
Forslagsstiller 147 Sara  Bianca Beitz 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Tilleggsforslag til 4.1 
 
Tekst fra SST's plattform i linje 138-140: 
Institusjonene må tilstrebe deltagelse fra internasjonale studenter i demokratiske prosesser og organer, 
kvalitetssikring og studieutvikling. Oversettelse skal tilbys med bistand fra institusjonen ved behov. 
 
Forslag til nytt punkt i plattformen i kap 4.1:  
Norske studentorganisasjoner og institusjoner må tilrettelegge for internasjonale studenters anledning 
til å delta i studentdemokratiet og medvirkningsprosesser. Relevant informasjon som er nødvendig for 
dette, skal tilbys på engelsk ved behov. 
 
Forklaring:  
Internasjonale studenters medvirkning er viktig i norge studentdemokratiske prosesser. NSO skal også 
ta ansvar for denne inkluderingen. For at internasjonale studenter skal ha en reell mulighet til 
medvirkning, må relevant informasjon oversettes til engelsk.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
FORSLAG: 52 Endringsforslag 

Forslag nr: 52 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 150-154 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Flytte 4.2 Bolig til et nytt 3.4 Bolig 
 
Dette burde heller ligge under mobilitet da det ikke kun dreier seg om internasjonale studenter i Norge 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 55 Endringsforslag 

Forslag nr: 55 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 275-275 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linje 275 
Fra 
Til: 
NSO støtter opp om studentdrevet solidaritetsarbeid fra organisasjoner og initiativer som retter 
oppmerksomhet mot studenter som kjemper for fred, demokrati og menneskerettigheter. 
 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 56 Endringsforslag 

Forslag nr: 56 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 277-278 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linje 277: 
Fra: Derfor er det viktig å opprettholde og styrke samarbeidene i den europeiske studentunion (ESU) og 
Nordisk Ordförande Möte (NOM). 
Til: Nordisk Ordförande Möte (NOM) er et samarbeidsforum for de øverste nordiske, arktiske og baltiske 
studentorganisasjonene. NOM skal sikres observatørplass der det er relevant hos Nordisk Råd og 
Nordisk Ministerråd.   
Begrunnelse: 
Det er er jevnlig diskusjoner om kva type fora Nordisk Ordförande Möte (NOM) skal være. Det er derfor 
viktig å ha politikk på kva det skal være, og kva NOM skal jobbe 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 57 Endringsforslag 



 
 

  

Forslag nr: 57 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 277-277 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
277: 
Fra: 
Til: European Students’ Union (ESU) er en viktig aktør, både for studenter og sivilsamfunnet. Norske 
myndigheter bør årlig bidra til finansieringen av ESU. 
Begrunnelse: Det er viktig å presisere kva vi ønsker med ESU, og korleis norske myndigheter skal bidra 
for å sikre framtida til den europeiske studentstemmen 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 59 Endringsforslag 

Forslag nr: 59 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 300-300 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linje 300 
Norske utdanningsinstitusjoner skal stå fritt til å velge egen språkpolitikk. Dette skal gi institusjonene 
muligheten til å likestille engelsk med norsk som arbeidsspråk. 
Begrunnelse: 
Institusjoner skal ha autonomien til å velge egen språkpolitikk 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 60 Endringsforslag 

Forslag nr: 60 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 300-300 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linje 300 
Norske utdanningsinstitusjoner skal stå fritt til å velge egen språkpolitikk. Dette skal gi institusjonene 
muligheten til å likestille engelsk med norsk som arbeidsspråk. 



 
 

  

Begrunnelse: 
Institusjoner skal ha autonomien til å velge egen språkpolitikk 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Komité - Avvist  

 
 
FORSLAG: 62 Endringsforslag 

Forslag nr: 62 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 310-310 
Forslagsstiller 202 Emily MacPherson  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linje 310 
fra Gode og oversiktlige samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner opprettes og formidles til 
studentene. 
til NSO mener institusjonene også har et ansvar for å samle og dele erfaringer fra studenter som har 
vært på utveksling til kommende utvekslingsstudenter. Basert på tilbakemeldingene fra tidlegere 
utvekslingsstudenter bør utvekslingsavtaler mellom institusjonene jevnlig revideres for å sikre at holder 
høy faglig kvalitet 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Komité - Avvist  

 
 
FORSLAG: 65 Endringsforslag 

Forslag nr: 65 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje 301-302 
Forslagsstiller 142 Oline Sæther 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Omformulering som spesifiseres at det er samisk etter behov.  
 
Eksisterande tekst 
 
 
 
 
 
Alle universiteter og høyskoler skal tilgjengeliggjøre nødvendig informasjon på norsk og engelsk for å 
delta i kvalitetsutvikling og demokratisk arbeid. 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
Ny tekst 
 
 
Alle universiteter og høyskoler skal tilgjengeliggjøre nødvendig informasjon på norsk og engelsk for å 
delta i kvalitetsutvikling og demokratisk arbeid. Der det er behov bør denne informasjonen også 
tilgjengeliggjøres på samisk.  
 
 
Status Falt  

 
 
FORSLAG:  Forslag til redaksjonell fullmakt 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til redaksjonell fullmakt 
Linje 1-350 
Forslagsstiller 79 Svein-Erik Strandabø Olsen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Arbeidsutvlget og sekretariatet gis fullmakt til å sørge for at helhetlig vedtatt dokument ikke inneholder 
språklige skrivefeil, altså gis redaksjonell fullmakt. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Vedtatt  

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 7 Stellan Hjerpset-Østlie   
2 7 Stellan Hjerpset-Østlie   
3 8 Sigrid  Lie   
4 8 Sigrid  Lie   
5 14 Samuil Simeonov   
6 16 Sara Jonsdatter Almaas   
7 32 Jelle Sebastian Bruin   
8 246 Dag Emmanuel Powlett Fredriksen   
9 246 Dag Emmanuel Powlett Fredriksen   
10 246 Dag Emmanuel Powlett Fredriksen   
11 246 Dag Emmanuel Powlett Fredriksen   
12 52 Nora Moldjord  Sørli   
13 53 David Aleksander  Bjørsvik   
14 56 Knut Visdal   
15 61 Jens Bartnes   
16 61 Jens Bartnes   
17 62 Vegard Sjaastad Hansen   
18 62 Vegard Sjaastad Hansen   
19 62 Vegard Sjaastad Hansen   
20 62 Vegard Sjaastad Hansen   
21 66 Astrid  Hilling   
22 66 Astrid  Hilling   
23 66 Astrid  Hilling   
24 66 Astrid  Hilling   
25 70 Bilal Sheikh   
26 70 Bilal Sheikh   
27 70 Bilal Sheikh   
28 70 Bilal Sheikh   
29 72 Iver Lieberg Stieng   
30 72 Iver Lieberg Stieng   
31 72 Iver Lieberg Stieng   
32 74 Magnus Andreas Linde Meyer   
33 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
34 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
35 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
36 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
37 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
38 88 Andreas Knudsen Sund   
39 90 Rolf Martin Aspenes   
40 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 

Nyeng 
  

41 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 
Nyeng 

  

42 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 
Nyeng 

  

43 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 
Nyeng 

  

44 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 
Nyeng 

  

45 101 Henriette Bøe   
46 101 Henriette Bøe   



 
 

  

47 101 Henriette Bøe   
48 101 Henriette Bøe   
49 101 Henriette Bøe   
50 101 Henriette Bøe   
51 101 Henriette Bøe   
52 101 Henriette Bøe   
53 101 Henriette Bøe   
54 102 Karoline Sveen   
55 102 Karoline Sveen   
56 102 Karoline Sveen   
57 102 Karoline Sveen   
58 102 Karoline Sveen   
59 102 Karoline Sveen   
60 102 Karoline Sveen   
61 102 Karoline Sveen   
62 102 Karoline Sveen   
63 102 Karoline Sveen   
64 102 Karoline Sveen   
65 102 Karoline Sveen   
66 103 Vetle Solodden  Lier   
67 105 Kristian Stave   
68 105 Kristian Stave   
69 105 Kristian Stave   
70 105 Kristian Stave   
71 105 Kristian Stave   
72 105 Kristian Stave   
73 107 Ida Rabben Trælnes   
74 107 Ida Rabben Trælnes   
75 107 Ida Rabben Trælnes   
76 107 Ida Rabben Trælnes   
77 107 Ida Rabben Trælnes   
78 107 Ida Rabben Trælnes   
79 107 Ida Rabben Trælnes   
80 108 Henrik Kristoffersen   
81 109 Silje Heløe  Kjær-Olsen   
82 109 Silje Heløe  Kjær-Olsen   
83 112 Anja Bornstedt Landsverk   
84 112 Anja Bornstedt Landsverk   
85 112 Anja Bornstedt Landsverk   
86 112 Anja Bornstedt Landsverk   
87 112 Anja Bornstedt Landsverk   
88 112 Anja Bornstedt Landsverk   
89 112 Anja Bornstedt Landsverk   
90 112 Anja Bornstedt Landsverk   
91 112 Anja Bornstedt Landsverk   
92 112 Anja Bornstedt Landsverk   
93 112 Anja Bornstedt Landsverk   
94 112 Anja Bornstedt Landsverk   
95 113 Maiken Køien Andersen   
96 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
97 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
98 120 Knut Camillo Tornes   
99 120 Knut Camillo Tornes   



 
 

  

100 120 Knut Camillo Tornes   
101 122 Abu Bakar Mohammad  Siddique   
102 140 Kristine Sandtrøen   
103 140 Kristine Sandtrøen   
104 140 Kristine Sandtrøen   
105 140 Kristine Sandtrøen   
106 141 Sara Mediå   
107 142 Oline Sæther   
108 142 Oline Sæther   
109 142 Oline Sæther 65 Falt 
110 147 Sara  Bianca Beitz   
111 154 Nils Herman Lien Håre   
112 154 Nils Herman Lien Håre   
113 155 Victor  Simonsen   
114 156 Artur Aleksander Czapka   
115 157 Mia Elise Raaen   
116 163 Martin Belov   
117 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
118 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
119 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
120 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
121 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
122 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
123 164 Samuel Emmanuel  Nasser   
124 241 Sine Schei   
125 241 Sine Schei   
126 241 Sine Schei   
127 241 Sine Schei   
128 241 Sine Schei   
129 200 Tuva  Todnem Lund   
130 200 Tuva  Todnem Lund   
131 200 Tuva  Todnem Lund   
132 203 Magnus Dybdahl   
133 203 Magnus Dybdahl   
134 203 Magnus Dybdahl   
135 202 Emily MacPherson   
136 202 Emily MacPherson   
137 202 Emily MacPherson   
138 202 Emily MacPherson   
139 202 Emily MacPherson   
140 202 Emily MacPherson   
141 202 Emily MacPherson   
142 202 Emily MacPherson   
143 202 Emily MacPherson   
144 202 Emily MacPherson   
145 202 Emily MacPherson   
146 202 Emily MacPherson   
147 202 Emily MacPherson   
148 202 Emily MacPherson   
149 202 Emily MacPherson   
150 202 Emily MacPherson   
151 202 Emily MacPherson   
152 202 Emily MacPherson   



 
 

  

153 202 Emily MacPherson   
154 202 Emily MacPherson   
155 222 Ina Maria Finnerud   
156 224 Morten Stene   
157 224 Morten Stene   
158 224 Morten Stene   
159 242 Martine Billing   
160 242 Martine Billing   
161 242 Martine Billing   
162 242 Martine Billing   
163 242 Martine Billing   
164 211 Thomas Finnøy Trouiller   
165 214 Maika Marie Godal Dam   
166 204 Simen Oftedahl   
167 205 Vilde  Haukeland   
168 205 Vilde  Haukeland   
169 218 Henriette Seim   
170 218 Henriette Seim   
171 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
172 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
173 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
174 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
175 104 Andrine  Klausen Simonsen   
176 104 Andrine  Klausen Simonsen   
177 248 Lise Benette Hovd   
178 248 Lise Benette Hovd   
179 248 Lise Benette Hovd   
180 248 Lise Benette Hovd   
181 248 Lise Benette Hovd   

SAK: LM12 06 Innkomne saker 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 06 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 105 Kristian Stave   
2 105 Kristian Stave   

SAK: LM12 06.01-22 Generaldebatten 

Hodesak: LM12 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 06.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
  



 
 

  

Talerliste 

Pos Delegatnr Taler/Foredragsstiller Forslag Status 
1 7 Stellan Hjerpset-Østlie   
2 7 Stellan Hjerpset-Østlie   
3 16 Sara Jonsdatter Almaas   
4 32 Jelle Sebastian Bruin   
5 34 Adelheid Breidvik   
6 34 Adelheid Breidvik   
7 246 Dag Emmanuel Powlett Fredriksen   
8 49 Edward Glorud Sveen   
9 51 Ask Johannes Grande   
10 62 Vegard Sjaastad Hansen   
11 65 Amalie Farestvedt   
12 70 Bilal Sheikh   
13 70 Bilal Sheikh   
14 71 Emmanuel Azebeokhai   
15 72 Iver Lieberg Stieng   
16 72 Iver Lieberg Stieng   
17 74 Magnus Andreas Linde Meyer   
18 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström   
19 79 Svein-Erik Strandabø Olsen   
20 80 Markus Grorud Gaasholt   
21 82 Ida Austigard Ødegård   
22 88 Andreas Knudsen Sund   
23 88 Andreas Knudsen Sund   
24 88 Andreas Knudsen Sund   
25 93 Hilal Gure   
26 95 Mats Ugland   
27 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik 

Nyeng 
  

28 101 Henriette Bøe   
29 101 Henriette Bøe   
30 113 Maiken Køien Andersen   
31 116 Katrine Bryggeså Øydna   
32 117 William Thanoothong Svendsen   
33 119 Kristian Fredrik Meyer Ødegård   
34 120 Knut Camillo Tornes   
35 123 martin hådem   
36 124 Alexander  Pettersen Fredheim   
37 125 Elida Linnea  Slettum   
38 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard   
39 146 Martin Solheim   
40 156 Artur Aleksander Czapka   
41 157 Mia Elise Raaen   
42 224 Morten Stene   
43 215 Tina Tufte Holtsdalen   
44 225 Didrik Svellingen   
45 216 Gesine Fischer   
46 137 Karl Henrik Storhaug Reinås   
47 129 Thomas Helland-Hansen   



 
 

  

SAK: LM12 07 Protokolltilførsler 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 07 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Protokolltilførsel fra IK om IP 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Protokolltilførsel fra IK om IP 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
IK vil redegjøre for prosessen som ble etterspurt på torsdag. I november etterspurte internasjonalt 
komite et digitalt møte med arbeidsutvalget. Her hadde komiteen et ønske om at vi skulle starte 
samarbeide men fikk beskjed om at arbeidsutvalget eide prosessen med å skrive plattformen. Komiteen 
fikk deretter en plan med diverse frister for prosessen fremover. 
17 november skulle utkast med overskrifter og tematikker være ferdig. Komiteen fikk sitt første utkast 
med overskifter 25 januar og ble beskrevet som utferdig av arbeidsutvalget og innholdet ikke var satt 
1 uka i januar skulle vi få et andre utkast før videre innspillsmøte med komiteen 10 januar vi fikk ikke 
mulighet til å ha et slikt møte fordi materialet ikke var på plass 
18 januar skulle plattformen være tilnærmet ferdig og komiteen fikk som sagt ingenting før 25 januar. 
Komiteen hadde et Zoom-møte med Tuva 23 februar som ble kalt inn samme dag. Tilbakemeldinger fra 
Internasjonalt komite ble vedlikeholdt i den ferdige plattformen som ble sendt inn til SST4. 
Internasjonalt komite fikk tilsendt den ferdige plattformen 1 time før fristen for å sende inn dokumenter 
til SST4 ettersom komiteen ikke hadde mulighet til å møtes i uka mellom innsending av dokumenter og 
SST4 kunne IK representanter kun bidra med endringsforslag basert på politikk diskutert innad i 
komiteen tidligere i perioden. 
Ettersom vedtektene åpner for at alle med tale og forslagsrett har mulighet til å sende inn forslag til 
landsmøte begynte komiteen å utforme endringsforslag i etterkant av SST4 
Internasjonalt komite ønsket en ryddig prosess der alle parter ble informert så tidlig som mulig i forkant 
av landsmøte derfor meldte komiteen det inn som en orienteringssak til SST5 som foregikk 20 april. 
Komiteen vil legge til at de i løpet av landsmøtet har oss urettferdig løfte forslagets politisk innhold og 
heller rettet kritikk kun til prosess. Komiteen stiller seg kritisk til at ordstyrerbordet la føringer om at 
man ikke skulle snakke om detaljer i prosessen men at det ble gjort unntak for arbeidsutvalget. Det ble 
foreslått for komiteen at arbeidsutvalget kom med protokolltilførsler som belyste prosessen. 
Transparans har vært veldig viktig for komiteen og vi håper at vi har oppnådd å belyse det som ble 
etterspurt i dette dokumentet. 
Komiteen stiller seg positiv til forslag fra Sentralstyret om videre samtaler for avklare hvordan det har 
oppstått konflikt. Vi støtter forslaget om å ha en formell redegjørelse frem mot SST6 og ser fram til å 
bidra til at konfliktløsning 
 
Eksisterande tekst 
224 Morten Stene 
116 Katrine Bryggså Øydna 
72 Iver Lieberg Stien 



 
 

  

105 Kristian Stave 
152 Rose Jahanfarah 
159 Tobias Dagestad 
155 Victor Simonsen 
77 Tarald Bishop 
107 Ida Rabben Trælnes 
49 Edward Glorud Sveen 
27 Frida Lunde Høisæther 
28 Ingvill Holmberg 
29 Thomas Søreid 
33 Ingrid Solberg 
114 Trude wold Jernæs 
146 Martin Solheim 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
 
Protokolltillførsel  

 
 
 

 
 
FORSLAG: 1 Protokolltilførsel om valgprosess 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Protokolltilførsel om valgprosess 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 112 Anja Bornstedt Landsverk 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
I valgkomiteens fremlegg for innstilling kom det frem at våre kandidater til arbeidsutvalget har fått 
tilbud om møter med valgkomiten og at valgkomiteen har brukt ca 40 timer på intervjuer slik at de 
skulle bli godt kjent med kandidatene. 
En rekke kandidater har likevel bemerket seg at de selv bare har fått tilbud om 1 møte, helgen 8 til 9 
april. Der fikk hver kandidat 1 time hver i tillegg opplevde en rekke kandidater at valgkomiteen var 
avvisende og mer opptatt av det sosiale opplegget rundt møtehelgen og lite interessert i å fremme 
engasjement rundt det å stille til valg. Flere av kandidatene har bemerket at valgkomiteen har holdt et 
fokus på tematikker som ikke nødvendigvis er avgjørende for om kandidaten kan gjøre en god rolle i 
vervet men heller lete etter ting som gjør kandidaten dårlig egnet. Dette har for enkelte kandidater vært 
en belastende opplevelse eller en opplevelser der man får mulighet til å vise engasjement og lære. 
 
I vedtektenes §10.3.4 står det tydelig at valgkomiteen aktivt skal lete etter gode kandidater til valg vi 
opplever at det har vært mangler på det og at valgkomiteen heller ikke har arbeidet slik som skissert i 
saksfremlegget til innstillingen. 
 
Det å stille til valg er en tøff situasjon, man skal takle nerver være oppdatert og arbeide mye underveis 
med å forberede seg til debatt eller forefallende. Det er derfor viktig at kandidatene at man tar lærdom 
av det som er gjort i årets prosess oppmot innstillingen slik at neste års kandidater får en bedre 
opplevelse 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

245 Guled Mohamud 
123 Martin Hådem 
140 Kristine Vilde Sandtrøen 
156 Artur A. Czapka 
124 Alexander P. Fredheim 
116 Katrine Bryggeså Øydna 
154 Nils H. L. Håre 
 
 
 
Status Fremmet  

 
 
FORSLAG: 68 Protokolltilførsel fra SST om prossessen rundt IP 

Forslag nr: 68 
Forslag tittel: Protokolltilførsel fra SST om prossessen rundt IP 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 218 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Sentralstyret som innstillende myndighet til landsmøtet mener at prosessen rundt saken om 
internasjonal plattform oppmot landsmøte er kritikkverdig. Dette fordi sentralstyret ikke har blitt 
tilstrekkelig orientert eller inkludert i prosessen omhandlende revidering av internasjonalt plattform, ei 
heller rundt konflikter tilknyttet saken. Sentralstyret har som ansvar å sikre et godt landsmøte både 
med tanke på politiske prosesser og faktisk gjennomføring når det kommer til politisk behandling og 
organisasjonskultur. Ved at en komite velger å omgå de vedtatte mandater og prosesser skaper en 
svært uheldig situasjon for vårt øverste demokratiske organ, landsmøte. 
Som sentralstyre skal vi være organisasjonens øverste tillitsvalgte- og beslutningsorgan mellom 
landsmøtene vi er ment for og har et ønske om å være et organ for alle deler av organisasjonen. At 
sentralstyret ikke er blitt brukt som den type instans er synd derfor vil vi forslå at vi på vårt neste og 
siste sentralstyremøte, sentralstyre 6, vil gjennomgå denne saken og prosessen for å få klarhet og sørge 
for at endringer skjer, sånn at liknende situasjoner ikke gjentar seg. 
Sentralstyret håper og ber om at denne situasjonen ikke legger føringer for resten av landsmøtets saker, 
diskusjoner og beslutninger. Som ny delegat har vi forståelse for at ha blitt opplevd som forvirrende, 
uklart og/eller negativt. Vi håper at vi sammen kan gå videre fra denne uoversiktlige situasjonen og 
sørge for et godt landsmøte videre. NSO skal være en trygg organisasjon å være i det skal alltid være 
rom for å være uenig i hvor der er både trygt ytringsrom og tydelig og klare prosesser som gjør det 
forutsigbart for alle deltakere. 
Avslutningsvis vil vi understreke at vi respekterer landsmøtets beslutning og ønsker alle god 
saksbehandling og et godt møte videre 
 
Eksisterande tekst 
245 Guled Mohamud 
139 Jørgen Skogan 
156 Artur Aleksander Czapka 
90 Rolf Martin Aspenes 
129 Thomas Helland-Hansen 
142 Oline Sæther 
67 Børge Bruteig 
103 Vetle Solodden Lier 
102 Karoline Sveen 
209 Ola Gimse Estenstad 
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FORSLAG: 1 Protokolltilførsel om votering 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Protokolltilførsel om votering 
Linje 0-0 
Forslagsstiller 142 Oline Sæther 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Flere var av oppfatning at det var redaksjonskomiteens innstilling som ville ligge til grunn for voteringen 
av prinsipprogrammet. 
Det var ikke tydelig i forkant at det var forslagsstillers forslag som ville ligge til grunn, dette skapte 
forvirring blant landsmøtets deltakere og kan ha påvirket resultatet av voteringen. 
Vi ber om at det gjøres tydelig i godt tid votering hva som vil ligge til grunn for voteringen slik at 
landsmøtets deltakere kan forberede seg og vi kan være trygge på at resultatet av voteringen blir riktig. 
 
Eksisterande tekst 
66 Astrid Hilling 
146 Martin Solheim 
147 Sara Bianca Beitz 
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