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Handlingsplan – redaksjonskomiteens innstilling 

Voteringsorden: 

Forslag 

# 

Linjenr Type forslag Redaksjonskomiteens 

Innstilling 

Kommentar til 

votering 

Vedtak 

#OF1 09-12 Endring Innstilt Hvis OF1 vedtas faller 

#3, #10 og #11  

 

#3 9-12 Endring Avvist til fordel for OF1 Hvis #3 vedtas faller 

10 og 11. 

 

#10 11-12 Strykning Avvist   

#11 12-12 Tillegg Avvist   

 

#16 13-16 Endring Innstilt Hvis 16 vedtas faller 4 

som konsekvens 

 

#4 13-16 Endring Avvist til fordel for #16   

#OF2 17-19 Endring Innstilt Hvis OF2 vedtas så 

faller forslag 17, 5, 20 

og 7 som konsekvens 

 

#17 17-19 Endring Avvist til fordel for OF2 Hvis 17 vedtas faller 

5,20 og 7 som 

konsekvens 

 

#5 17-19 Endring Avvist til fordel for OF2 

og #13 

Hvis 5 vedtas faller 20 

og 7 som konsekvens 

 

#20 17-19 Tillegg Avvist   

#7 18-19 Endring Avvist    

#1 24-24 Tillegg Avvist til fordel for OF2   

#6 20-21 Endring Innstilt Innstilt  

#9 22-23 Endring Innstilt Innstilt  

#19 24-24 Endring Innstilt Innstilt  

#8 24-24 Tillegg Trukket Trukket  

#13 24-26 Tillegg Innstilt   

#12 24-24 Tillegg Innstilt Innstilt  

#18 24-24 Endring Innstilt Dersom vedtatt faller 

14 

 

#14 24-24 Tillegg Avvist   

#2 41-41 Endring Avvist Realitetsbehandles 

ikke 

 

#X   Redaksjonell fullmakt   
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OF1 

Forslagsstiller: Red.kom. 

Status: INNSTILT  Linjenr: 9-12 

 

Beskrivelse av forslag: 

Opprinnelig tekst 

- 

Endring 

 

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. 

 

 

Forslagstillers begrunnelse 

Sammenfatter forslagene 3, 10 og 11 i tillegg til å ivareta debatten som fremkom om 

disse tre forlagene. Redaksjonskomitéen anser OF1 som et forenelig forslag. 

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Ivaretar #3, #10 og #11 

Komiteens innstilling: INNSTILT 

 

 

Endringsforslag (3) 

Forslagsstiller: 112 Anja Bornstedt Landsverk, Universitetet i Agder 

Status: Fremmet  Linjenr: 9-12 

 

Beskrivelse av forslag: 

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 



 3 

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 formulering med lettere 

språk. 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

 

Komiteens innstilling: Avvist til fordel for OF1 

 

 

Strykningsforslag (10) 

Forslagsstiller: 70 Bilal Sheikh, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet  Linjenr: 11-12 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Ivaretas av OF1 
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Komiteens innstilling: Avvist 

 

 

Tilleggsforslag (11) 

Forslagsstiller: 70 Bilal Sheikh, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet  Linjenr: 12-12 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Ivaretas av OF1 

Komiteens innstilling: Avvist 

 

 

Endringsforslag (16) 

Forslagsstiller: 142 Oline Sæther, Universitetet i Oslo 

Status: Fremmet  Linjenr: 13-16 

 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

 

Eksisterende tekst: 
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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. 

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Innstilt med bakgrunn i debatten. 

Komiteens innstilling: Innstilt 

 

 

 

Endringsforslag (4) 

Forslagsstiller: 112 Anja Bornstedt Landsverk, Universitetet i Agder 

Status: Fremmet  Linjenr: 13-16 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 
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Forslagstillers begrunnelse 

Langt punkt som kan forenkles. 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Redaksjonskomitéen anser forslag 16 

som bedre formulert. 

Komiteens innstilling: Avvist til fordel for 16 

 

 

OF2 

Forslagsstiller: Red.kom. 

Status: INNSTILT  Linjenr: 17-19 

 

Beskrivelse av forslag: 

Opprinnelig tekst 

- 

Endring 

 

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.  

 

Forslagstillers begrunnelse 

Sammenfatter forslagene 17, 5, 20 og 7 i tillegg til å ivareta debatten. 

Redaksjonskomitéen anser OF2 som et forenelig og presist forslag, som også ivaretar 

forslag 1 om tannhelse. Dog kan forslag 1 vedtas i tillegg, selv om redaksjonskomitéen 

anser det som overflødig dersom OF2 vedtas. 

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 
Ivaretar #17, #5, #20 og #7 

Komiteens innstilling: INNSTILT 
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Endringsforslag (17) 

Forslagsstiller: 78 Ellinor Benedikte Anjali Lindström, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet  Linjenr: 17-19 

 

Beskrivelse av forslag: 

Arbeidet med studentenes helse og trivsel må løftes frem i større grad, derfor foreslår 

jeg det som et eget kulepunkt 

 

Eksisterende 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. 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Anses ivaretatt av OF2 

Komiteens innstilling: Avvist til fordel for OF2 

 

 

Endringsforslag (5) 

Forslagsstiller: 112 Anja Bornstedt Landsverk, Universitetet i Agder 

Status: Fremmet  Linjenr: 17-19 

 

Beskrivelse av forslag: 

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 
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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. 

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Forslaget innehar aspekter som ivaretas 

av et omforent forslag OF2 og i det 

separate forslaget #13. 

Komiteens innstilling: Avvist til fordel for OF2 og 13 

 

 

Tilleggsforslag (20) 

Forslagsstiller: 101 Henriette Bøe, OsloMet - Storbyuniversitetet 

Status: Fremmet  Linjenr: 17-19 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 
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Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Anses ivaretatt av OF2 

Komiteens innstilling: Avvist 

 

 

Endringsforslag (7) 

Forslagsstiller: 112 Anja Bornstedt Landsverk, Universitetet i Agder 

Status: Fremmet Linjenr: 18-19 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Anses ivaretatt av OF2 

Komiteens innstilling: Avvist 

 

 

 

Tilleggssforslag (1) 

Forslagsstiller: 155 Victor Simonsen, Universitetet i Sørøst-Norge 

Status: Fremmet Linjenr: 24-24 

 

Beskrivelse av forslag: 

Tillegg 

Studenter trenger tannhelse tilbud uavhengig av alder 
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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. 

 

Eksisterende tekst: 

- 

Ny tekst: 

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

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Anses ivaretatt av OF2, og i 

velferdspolitisk plattform kapittel 5.2. 

Komiteens innstilling: Avvist til fordel for OF2 

 

Endringsforslag (6) 

Forslagsstiller: 112 Anja Bornstedt Landsverk, Universitetet i Agder 

Status: Fremmet Linjenr: 20-21 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 
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Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Innstilt med bakgrunn i debatten. 

Komiteens innstilling: Innstilt 

 

Endringsforslag (9) 

Forslagsstiller: 112 Anja Bornstedt Landsverk, Universitetet i Agder 

Status: Fremmet Linjenr: 22-23 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Innstilt med bakgrunn i debatten. 

Komiteens innstilling: Innstilt 

 

 

Endringsforslag (19) 

Forslagsstiller: 96 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, OsloMet - 

Storbyuniversitetet 

Status: Fremmet Linjenr: 24-24 

 

Beskrivelse av forslag: 

Ivareta intensjonen i tilleggsforslag 8 
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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. 

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Innstilt med bakgrunn i debatten. 

Komiteens innstilling: Innstilt 

 

Tilleggsforslag (8) 

Forslagsstiller: 112 Anja Bornstedt Landsverk, Universitetet i Agder 

Status: Fremmet  Linjenr: 24-24 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Realitetsbehandles ikke - trukket 

Komiteens innstilling: Trukket 

 

 

Tilleggsforslag (13) 

Forslagsstiller: 224 Morten Stene, Læringsmiljøpolitisk komite 

Status: Fremmet Linjenr: 24-26 
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Beskrivelse av forslag: 

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/#heading75

70 

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Innstilt med bakgrunn i debatten. 

Komiteens innstilling: Innstilt 

 

 

Tilleggsforslag (12) 

Forslagsstiller: 136 Øystein Fossbraaten Wennersgaard, Universitetet i Oslo 

Status: Fremmet Linjenr: 24-24 

 

Beskrivelse av forslag: 

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

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Innstilt med bakgrunn i debatten. 

Komiteens innstilling: Innstilt 

 

 

 

Endringsforslag (18) 

Forslagsstiller: 126 Ida Lutro, Universitetet i Bergen 

Status: Fremmet Linjenr: 24-24 

 

Beskrivelse av forslag: 

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”. 

 

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Innstilt med bakgrunn i debatten. 
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Komiteens innstilling: Innstilt 

 

Tilleggsforslag (14) 

Forslagsstiller: 126 Ida Lutro, Universitetet i Bergen 

Status: Fremmet Linjenr: 24-24 

 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Anses ivaretatt av forslag 18 

Komiteens innstilling: Avvist 

 

 

 

Endringsforslag (2) 

Forslagsstiller: 159 Tobias Dagestad, Universitetet i Sørøst-Norge 

Status: Komité – Avvist  Linjenr: 41-41 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 
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Redaksjonskomiteens 

merknad/forklaring: 

Var henvist til saksgrunnlaget, og ikke 

handlingsplanforslaget – trukket. 

Komiteens innstilling: Realitetsbehandles ikke 

 

 

Forslag (x) 

Forslagsstiller: Svein-Erik Strandabø Olsen, Norges Teknisk-naturvitenskapelige 

universitet 

 

Beskrivelse av forslag:  

Arbeidsutvalget og sekretariatet gis fullmakt til å sørge for at helhetlig vedtatt dokument 

ikke inneholder språklige skrivefeil, altså gis redaksjonell fullmakt. 


