
Endringsforslag (63) 

Forslagsstiller: 112 Anja Bornstedt Landsverk, Universitetet i Agder 

Status: Fremmet 

Linjenummer 4-4 

Beskrivelse av forslag: 

Endre slik at dokumentet får overskriften "internasjonal plattform"  

Endre linje 4 fra "1.0 Internasjonal plattform" til "1.0 Innledning" 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer forslaget som en endring 

som bedrer plattformen. 

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

 

strykningsforslag til internasjonal plattform (16) 

Forslagsstiller: 107 Ida Rabben Trælnes, UiT - Norges arktiske universitet 

Status: Fremmet 

Linjenummer 5-5 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 



 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer forslaget til å være i  tråd 

med NSOs politikk. 

Komitéens innstilling: Avvist. 

 

Endringsforslag (33) 

Forslagsstiller: 241 Sine Schei, ANSA 

Status: Fremmet 

Linjenummer 34-34 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

Ny tekst: 

Gratisprinsippet i norsk utdanning skal også gjelde for internasjonale studenter. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer forslaget til å være i  tråd 

med NSOs politikk. 

Komitéens innstilling: Innstilit 

Endringsforslag (41) 

Forslagsstiller: 241 Sine Schei, ANSA 

Status: Komité - Avvist 

 

Beskrivelse av forslag: 



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. 

 

Ny tekst: 

Gratisprinsippet i norsk utdanning skal også gjelde for internasjonale studenter. 
 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dit at det ikke 

realitetsbehandles fordi det er likt som 33.  

Komitéens innstilling: Realitetsbehandles ikke.  

 

Strykningsforslag (4) 

Forslagsstiller: 204 Simen Oftedahl, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 38-40 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

Eksisterende 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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Redom vurderer at prøvevoteringen viste 

flertall for forslaget.  



Komitéens innstilling: Innstilt 

 

Endringsforslag (5) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

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   

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Flertallet bestående av Rolf Martin 

Aspenes, Stellan Hjerpset-Østlie og Vegard 

Sjaastad Hansen ønsker å innstille fordi de 

opplever dette er i tråd med debatten på 

landsmøte. Mindretallet bestående av 

Karoline Sveen og Amalie Fadler Opdal 

ønsker å avvise da de opplevde at det var 

dette salen ønsket.  

Komitéens innstilling: Flertallet: Innstilt 

Mindretallet: Avvist 

 

Internasjonal plattform (15) 

Forslagsstiller: 102 Karoline Sveen, UiT - Norges arktiske universitet 

Status: Fremmet 

Linjenummer 44-44 



 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom så ingen motforestillinger i salen 

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

Tilleggsforslag (42) 

Forslagsstiller: 70 Bilal Sheikh, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

(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. 

 

Eksisterende tekst: 



(dette er ett tillegg)  

 

Ny tekst: 

Antall år bodd i Norge på studentvisum skal være gyldige og tellende i søknad for permanent 

oppholdstillatelse 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom så ingen motforestillinger i salen. 

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

Endringsforslag til internasjonal plattform (14) 

Forslagsstiller: 109 Silje Heløe  Kjær-Olsen, UiT - Norges arktiske universitet 

Status: Fremmet 

Linjenummer 69-71. 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom så ingen motforestillinger i salen. 

Anser forslaget som en bedret omskriving. 

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

Strykning (6) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 



Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer at prøvevoteringen tilsa 

at denne skal innstilles. 

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

Endringsforslag (34) 

Forslagsstiller: 241 Sine Schei, ANSA 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 69-17 

 

Beskrivelse av forslag: 

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 

 

Eksisterende 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.  

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer at det faller som en 

konsekvens hvis forslag 6 vedtas. Dersom 

forslag 6 faller innstiller vi på å vedta dette 

forslaget. 

Komitéens innstilling: Innstilt. 

 

 

Tilleggsforslag (53) 

Forslagsstiller: 224 Morten Stene, Læringsmiljøpolitisk komite 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 73-73 

 

Beskrivelse av forslag: 

Presisering av at Universell utforming skal legge til grunn for utveksling 

 

Eksisterende 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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer at dette tydeliggjør 

gjeldende politikk. 

Komitéens innstilling: Innstilt. 

 

Endringsforslag (48) 

Forslagsstiller: 248 Lise Benette Hovd, - 

Status: Fremmet 

Linjenummer:78-84 

 

Beskrivelse av forslag: 

  

Viktig at vi ikke blander virtuell mobilitet og internasjonalt læringsmiljø. Vi bør også nevne 

blandene læringsformer 

 

Eksisterende 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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dithen at dette 

forslaget utdyper NSOs politikk til det 

bedre.  

Komitéens innstilling: Innstilt. 

 

Endringsforslag (23) 

Forslagsstiller: 164 Samuel Emmanuel  Nasser, VID vitenskapelige høgskole 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 87-89 

 

Beskrivelse av forslag: 

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  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dit hen at forslaget 

bør avvises fordi slike avtaler inngås på 

institusjonsnivå 

Komitéens innstilling: Avvist. 

 

Endringsforslag (40) 

Forslagsstiller: 241 Sine Schei, ANSA 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

 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. 

 

Eksisterende 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.   

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises da RedKom opplevde stor uenighet 

rundt varighet av et utvekslingsopphold. 



Komitéens innstilling: Avvises. 

 

  

Endringsforslag (7) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 89-90. 

Beskrivelse av forslag: 

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 

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dithen at forslaget 

skal avvises da opprinnelig tekst er bedre, 

og at salen ikke ønsket forslaget.  

Komitéens innstilling: Avvist. 

 

 

Tillegsforslag (8) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 



Linjenummer: 90-90 

Beskrivelse av forslag: 

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 %  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dithen at forslaget 

avvises da opprinnelig tekst er en bedre 

formulering. 

Komitéens innstilling: Avvist. 

 

Strykingsforslag (27) 

Forslagsstiller: 155 Victor  Simonsen, Universitetet i Sørøst-Norge 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 91-91 

Beskrivelse av forslag: 

Stryke  

Aktiv avmelding av utveksling skal innføres 
på de studieprogrammene der det er gunstig. 

 
 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Innstilles av flertallet Karoline Sveen, 

Vegard Sjaastad Hansen, Stellan Hjerpset-

Østlie og Amalie Fadler Opdal. Rolf Martin 

Aspenes tar dissens mot forslaget og ønsker 

eksisterende tekst. RedKom opplever at 

dette er dekkende for salen.  

Komitéens innstilling: Innstilt 

 



Endringsforslag (35) 

Forslagsstiller: 241 Sine Schei, ANSA 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

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 

 

Eksisterende 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. 

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Faller som en konsekvens av at 27 vedtas. 

Dersom 27 faller ønsker vi gjeldende tekst. 

Komitéens innstilling: Avvist.  

 

 

 

Tilleggsforslag (9) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 91 



Beskrivelse av forslag: 

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 

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Faller som en konsekvens av at 27 

vedtas.Dersom 27 faller ønsker vi gjeldende 

tekst, og dersom 35 blir vedtatt. 

Komitéens innstilling: Avvist. 

 

Tilleggsforslag (45) 

Forslagsstiller: 105 Kristian Stave, UiT - Norges arktiske universitet 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 100 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

Ny tekst: 

Gjelden etter utenlandsstudier må ikke bli så høy at den blir en overdreven byrde etter endt 

studie. 

 

 



 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom opplevde landsmøte som positive 

til dette forslaget. 

Komitéens innstilling: Innstilt.  

 

Endringsforslag (10) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer:  

Beskrivelse av forslag: 

  

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.  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom opplevde at salen støttet dette 

forslaget.  

Komitéens innstilling: Innstilt.  

 

Endringsforslag (11) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer:103-104 

Beskrivelse av forslag: 



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.   

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom opplever at forslaget gir politikken 

bedre ordlyd.  

Komitéens innstilling: Innstilt.  

 

Strykningsforslag (47) 

Forslagsstiller: 203 Magnus Dybdahl, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer 113-113 

Beskrivelse av forslag: 

Vi ønsker å stryke “å sikre” i setningen “praksis er viktig for å sikre arbeidslivsrelevans”, for å 

åpne opp begrepet arbeidslivsrelevans i plattformen. 

 

Eksisterende 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. 

 



 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom opplever at forslaget gir politikken 

bedre ordlyd.  

Komitéens innstilling: Innstilt.  

 

Endringsforslag (36) 

Forslagsstiller: 241 Sine Schei, ANSA 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 120-123 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

Eksisterende 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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom mener forslaget presiserer 

politikken, og gir bedre ordlyd. 

Komitéens innstilling: Innstilt. 

 

Tilleggsforslag  (32) 



Forslagsstiller: 147 Sara  Bianca Beitz, Universitetet i Stavanger 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 149 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom mener forslaget støtter opp om 

annen politikk vedtatt av landsmøte. 

Komitéens innstilling: Innstilt. 

 

Endringsforslag (43) 

Forslagsstiller: 147 Sara  Bianca Beitz, Universitetet i Stavanger 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Realitetsbehandles ikke 

Komitéens innstilling:  

 

Endringsforslag (25) 

Forslagsstiller: 109 Silje Heløe  Kjær-Olsen, UiT - Norges arktiske universitet 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 153-154 

Beskrivelse av forslag: 

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 tekst: Utdanningsinstitusjonene 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. 

  

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom mener at orginal ordlyd er det som 

går lengst for de internasjonale studentene. 

Komitéens innstilling: Avvist.  

 

 

  

 

 

Endringsforslag (52) 

Forslagsstiller: 112 Anja Bornstedt Landsverk, Universitetet i Agder 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

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 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dit hen  at forslaget 

burde avvises. Innholdet står seg bedre der 

det er. 

Komitéens innstilling: Avvist. 



 

Endringsforslag (49) 

Forslagsstiller: 248 Lise Benette Hovd, - 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 169-174 

Beskrivelse av forslag: 

Legge til ønske om insentiv-ordning for å få flere til å velge grønne alternativer når de reiser 

til utveksling 

 

Eksisterende tekst: 

5.2 Klima og miljø 

Akademia har et samfunnsansvar knyttet til det å finne løsninger på klimakrisen. 

Utdanningsinstitusjonene bør oppfordre sine studenter til å velge klimavennlige 

transportmidler når de reiser på utveksling. Dette skal likevel ikke være til hinder for 

interkontinental utveksling, langt fra studiestedet. I arbeid med å tilgjengeliggjøre 

klimavennlige utvekslingsalternativer er det viktig at aktørene er samlet og samarbeider om 

dette. I utarbeidelse av utvekslingsavtaler bør lærestedene samarbeide om å dempe 

klimabelastningene ved utvekslingen. 

 

Ny tekst: 

5.2 Klima og miljø 

Akademia har et samfunnsansvar knyttet til det å finne løsninger på klimakrisen. 

Utdanningsinstitusjonene bør oppfordre sine studenter til å velge klimavennlige 

transportmidler når de reiser på utveksling. Dette skal likevel ikke være til hinder for 

interkontinental utveksling, langt fra studiestedet. I arbeid med å tilgjengeliggjøre 

klimavennlige utvekslingsalternativer er det viktig at aktørene er samlet og samarbeider om 

dette. I utarbeidelse av utvekslingsavtaler bør 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. 

 

 



 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKoms flertall ved Stellan Hjerpset-

Østlie, Karoline Sveen, Rolf Martin Aspenes 

og Amalie Fadler Opdal mener det ikke er 

behov da meningen allerede er dekket i 

teksten. Mindretallet ved Vegard Sjaastad 

Hansen ønsker å innstille forslaget.  

Komitéens innstilling: Avvist. 

 

 

  

Endringsforslag (50) 

Forslagsstiller: 242 Martine Billing, SAIH 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 180-181. 

Beskrivelse av forslag: 

Legge til: Universelle lån- og stipend-ordninger. 

 

Eksisterende 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. 

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom opplever at salen støtter forslaget.  



Komitéens innstilling: Innstilt. 

 

Endringsforslag (21) 

Forslagsstiller: 242 Martine Billing, SAIH 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 183-184 

 

Beskrivelse av forslag: 

Konkretisering av språk 

 

Eksisterende 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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det til at dette er en bedre 

formulering.  

Komitéens innstilling: Innstilt.  

Endringsforslag (24) 

Forslagsstiller: 242 Martine Billing, SAIH 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 



Presisering og konkretisering. Inkluderer også punkt om å videreutvikle og styrke StAR-

ordningen.  

 

Eksisterende 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. 

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dit hen at denne 

teksten er mer utfyllende. 

Komitéens innstilling: Innstilt.  

 

Endringsforslag til internasjonal plattform (19) 

Forslagsstiller: 107 Ida Rabben Trælnes, UiT - Norges arktiske universitet 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 185-185 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises da RedKom vurderer det dit hen 

salen ønskes forslag 24.  



Komitéens innstilling: Avvist.   

Endringsforslag (26) 

Forslagsstiller: 242 Martine Billing, SAIH 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 189.194 

Beskrivelse av forslag: 

Konkretisering av språk og begrepet "akademisk frihet" 

 

Eksisterende 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. 

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dithen at dette 

forslaget representerer landsmøtets mening 

på en bedre måte. 

Komitéens innstilling:   Innstilt. 

 



Endringsforslag (2) 

Forslagsstiller: 203 Magnus Dybdahl, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer:197-199 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

Eksisterende 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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dithen at dette 

forslaget representerer landsmøtets mening 

på en bedre måte. 

Komitéens innstilling:   Innstilt. 

 

Tilleggsforslag (3) 

Forslagsstiller: 203 Magnus Dybdahl, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer:199-199 



Beskrivelse av forslag: 

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.   

 

Eksisterende 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.  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dithen at dette 

forslaget representerer landsmøtets mening 

på en god måte 

Komitéens innstilling:   Innstilt. 

 

Omforent forslag 1 

Forslagsstiller: Redaksjonskomité 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 202-212 

 

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.  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer forslag 39 og 12 som en 

mulighet til å slå sammen da de begge 

omfatter samme tematikk. Vi velger derfor å 

slå de sammen, samtidig velger vi å avvise 

forslag 20 til fordel for OF1. 

Komitéens innstilling:   Innstilt. 

 

Tilleggsforslag (12) 



Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises til fordel for OF1. Hvis OF 1 ikke 

vedtas innstiller vi på å vedta dette 

forslaget. 

Komitéens innstilling:   Avvist. 

 

 

Endringsforslag (39) 

Forslagsstiller: 242 Martine Billing, SAIH 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 



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). 

 

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. 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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises til fordel for OF1 

 

Komitéens innstilling: 

  Avvist. 

 

Endringsforslag til internasjonal plattform (20) 

Forslagsstiller: 107 Ida Rabben Trælnes, UiT - Norges arktiske universitet 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises til fordel for OF1 

Komitéens innstilling:   Avvist. 

 

styrkningssforslag (13) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 



Status: Fremmet 

Linjenummer: 216-217. 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dit hen at denne 

endringen ikke vil gjøre plattformen mer 

forståelig, snarere tvert i mot. 

Komitéens innstilling:   Avvist. 

 

Tilleggsforslag (18) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 235-235 

Beskrivelse av forslag: 

  

 fra :- 

Til: NSO skal jobbe for å påvirke UNESCO.  

Begrunnelse 

 NSO skal ha reell mulighet til å ha påvirking på UNESCO 

 



 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom opplevde at landsmøte ønsket 

forslaget. 

Komitéens innstilling:   Innstilt.  

 

Endringsforslag (38) 

Forslagsstiller: 205 Vilde  Haukeland, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 240-242 

Beskrivelse av forslag: 

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.   

 

Eksisterende 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.   

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom mener dette er en bedre 

presisering, og ivaretar gratisprinsippet. 



Komitéens innstilling:   Innstilt. 

 

Endringsforslag (51) 

Forslagsstiller: 205 Vilde  Haukeland, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer:244-248 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

 

Eksisterende 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.  

 



 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom mener dette er en bedre 

presisering, og presiserer at dette gjelder 

høyere utdanningsinstitusjoner. 

Komitéens innstilling:   Innstilt. 

 

Tillegsforslag (64) 

Forslagsstiller: 224 Morten Stene, Læringsmiljøpolitisk komite 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Sørgje for at alle skal ha moglegheit for å ta utveksling. 

 

Ny tekst: 

I sine samarbeidsavtaler skal norske institusjoner jobbe aktivt for å verne om minoriteter og 

sikre deres rettigheter i vertslandet. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer tillegget til å være i tråd 

med NSOs politikk. 

Komitéens innstilling:   Innstilt. 

 

Endringsforslag (54) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 251-261 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer at forslaget utdyper 

politikken bedre, og forklarer bedre hva 

EHEA er. 

Komitéens innstilling:   Innstilt. 

 

Endringsforslag (22) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 262-265 

Beskrivelse av forslag: 

Fra:  

https://student.no/dokumenter/internasjonal-plattform/#_ftn1


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 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer det dit at forslaget 

ivaretar NSOs politikk.  

Komitéens innstilling:  Innstilt.  

 

Omforent forslag 2 

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 273-274 

Beskrivelse av forslag: 

  

Tillegg  

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.    

 

 

 

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom ser at forslag 29, 55, 31, 57 og 56 

kan slås sammen til et omforent forslag som 

erstatter det som står på linje 273-279 i 

plattformen. RedKom mener at 

formuleringen er bedre, og mer presis. 

Komitéens innstilling:  Innstilt.  

 

Tilleggssforslag (29) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 273-274 

Beskrivelse av forslag: 

  

Tillegg  

Fra:-  

Til:  



Studenter har rett til å være  endringsaktører i sine samfunn. Studentbevegelser står 

ofte først i kampen for reform og utvikling.  

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises til fordel for OF2 

Komitéens innstilling:  Avvist. 

 

Endringsforslag (55) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 275-275 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

  

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises til fordel for OF2. 

realitetsbehandles ikke da det er likt som 

forslag 31. 

Komitéens innstilling:  Avvist. 

 

Tilleggsforslag (31) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 



Status: Fremmet 

Linjenummer: 275-276 

Beskrivelse av forslag: 

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.  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises til fordel for OF2.  

Komitéens innstilling:  Avvist. 

 

Endringsforslag (57) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 277-277 

Beskrivelse av forslag: 

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 

 

 



 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises til fordel for OF2. 

Komitéens innstilling:  Avvist. 

 

Endringsforslag (56) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 277-278 

Beskrivelse av forslag: 

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 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

Avvises til fordel for OF2. 

Komitéens innstilling:  Avvist. 

 

Endringsforslag (46) 

Forslagsstiller: 242 Martine Billing, SAIH 

Status: Fremmet 

Linjenummer 281-282 



Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

Eksisterende 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. 

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom mener forslaget presiserer NSOs 

politikk bedre.  

Komitéens innstilling: Innstilt. 

 

Endringsforslag (58) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 285 

Beskrivelse av forslag: 

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.   



 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom mener forslaget presiserer NSOs 

politikk bedre.  

Komitéens innstilling: Innstilt. 

 

Endringsforslag (59) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 300 

Beskrivelse av forslag: 

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  

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKoms flertall ved Stellan Hjerpset-

Østlie, Karoline Sveen, Rolf Martin 

Aspenes, Amalie Fadler Opdal ønsker å 

avvise forslaget. RedKoms mindretall ved 

Vegard Sjaastad Hansen ønsker å innstille 

forslaget. RedKom tror dette gjenspeiler 

meningene i salen. 

Komitéens innstilling: Avvist. 

 

Tilleggsforslag (17) 

Forslagsstiller: 102 Karoline Sveen, UiT - Norges arktiske universitet 



Status: Fremmet 

Linjenummer: 301-302 

Beskrivelse av forslag: 

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 samisk 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKoms mindretall Karoline Sveen ønsker 

å innstille forslaget. Da mindretallet 

opplever at salen ønsket dette. RedKoms 

flertall ønsker å avvise forslaget da de 

vurderer det dithen at salen ikke ønsker 

forslaget vedtatt. 

Komitéens innstilling: Avvist. 

 

 

Endringsforslag (65) 

Forslagsstiller: 142 Oline Sæther, Universitetet i Oslo 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 301-302 

Beskrivelse av forslag: 

Omformulering som spesifiseres at det er samisk etter behov.  

 

Eksisterende 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.  

 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKoms flertall bestående av Vegard 

Sjaastad Hansen, Rolf Martin Aspenes, 

Amalie Fadler Opdal, Stellan Hjerpset-

Opdal vurderer det dit hen at landsmøte 

ønsker forslaget innstilt. RedKoms 

mindretall bestående av Karoline Sveen 

ønsker å avvise forslaget til fordel for forslag 

17.  

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

  

Endringsforslag (61) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

Linjenummer: 302-302 

Beskrivelse av forslag: 

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. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom vurderer dette til at det er i tråd 

med gratisprinsippet, og innstiller derfor på 

forslaget.  

Komitéens innstilling: Innstilt. 

 

Endringsforslag (62) 

Forslagsstiller: 202 Emily MacPherson , Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

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.    

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: 

RedKom innstiller på forslaget da det 

presiserer NSOs politikk.  

Komitéens innstilling: Innstilt. 
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Forslagsnr. Linjenr. RedKom 

Innstilling 

Kommentar Kommentar til 

votering 

Vedtak 

63 4-4 Innstilt  Endringsforslag  

16 5-5 Avvist  Strykningsforslag  

33 34-34 Innstilt  Endringsforslag  

4 38-40 Innstilt  Strykningsforslag  

5 43-43 Flertall: Innstilt 

Mindretall: Avvist 

 Endringsforslag  

15 44-44 Innstilt  Endringsforslag  

42 52-53 Innstilt  Endringsforslag  

14 64-65 Innstilt  Endringsforslag  

6 69-71 Innstilt Dersom forslag 6 vedtas, 

faller forslag 34 som 
konsekvens 

Strykningsforslag  

34 69-71 Innstilt Dersom forslag 6 faller, 

vedtas forslag 34 

Endringsforslag  

53 73-73 Innstilt  Tilleggsforslag  

48 79-84 Innstilt  Endringsforslag  

23 87-89 Avvist  Endringsforslag  

40 89-90 Avvist  Endringsforslag  

7 89-90 Avvist  Endringsforslag  

8 90-90 Avvist  Tilleggsforslag  

27 91-91 Flertall: Innstilt 

Mindretall: Avvist 

Dersom forslag 27 vedtas, 

faller forslag 35 og forslag 

9 

Strykningsforslag  

35 91-91 Avvist Dersom forslag 35 vedtas, 

faller forslag 9  

Endringsforslag  

9 91-91 Avvist Avvist til fordel for forslag 
35 

Endringsforslag  

45 100-100 Innstilt  Tilleggsforslag  

10 101-107 Innstilt  Tilleggsforslag  

11 103-104 Innstilt  Endringsforslag  

47 113-113 Innstilt  Strykningsforslag  

36 120-123 Innstilt  Endringsforslag  

32 149-149 Innstilt  Endringsforslag  

43 149-149 Ikke 

realitetsbehandlet 

 Endringsforslag  

25 153-154 Avvist  Endringsforslag  

52 150-154 Avvist  Endringsforslag  

49 169-174 Flertall: Avvist 

Mindretall: Innstilt 

 Endringsforslag  

50 180-181 Innstilt  Endringsforslag  

21 183-184 Innstilt  Endringsforslag  

24 185-185 Innstilt  Endringsforslag  

19 185-185 Avvist Avvist til fordel for forslag 
24 

Strykningsforslag  

26 189-194 Innstilt  Endringsforslag  

2 197-199 Innstilt  Endringsforslag  

3 199-199 Innstilt  Tilleggsforslag  

66 

OF 1 

202-212 Innstilt Dersom OF 1 vedtas faller 

forslag 39, 12 og 20 

Omforent forslag  

12 202-212 Avvist til fordel 

for OF1 

Faller som konsekvens 

dersom OF1 vedtas. 

Dersom OF1 avvises 

innstilles forslag 12  

 

Tilleggsforslag  
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39 202-209 Avvist til fordel 

for OF1 

Faller som konsekvens 

dersom OF1 eller 12 

vedtas. Dersom OF1 og 

forslag 12 faller, innstilles 

forslag 39. 

 

Endringsforslag  

20 209-209 Avvist til fordel 
for OF1 

Faller som konsekvens 
dersom OF1 eller forslag 

12 vedtas.  Dersom OF1 

og forslag 12 faller, 

avvises forslag 20. 

 

Endringsforslag  

13 216-217 Avvist  Strykningsforslag  

18 235-235 Innstilt  Tilleggsforslag  

38 240-242 Innstilt  Endringsforslag  

51 244-248 Innstilt  Endringsforslag  

62 249-241 Innstilt  Tilleggsforslag  

54 251-261 Innstilt  Endringsforslag  

22 262-265 Innstilt  Tilleggsforslag  

67 

OF 2 

273-278 Innstilt Dersom OF 2 vedtas faller 

forslag 29, 55, 31, 57 og 

56 

Omforent forslag  

29 273-274 Avvist til fordel 

for OF 2 

Faller som konsekvens 

dersom OF2 vedtas. 

Dersom OF1 og forslag 12 

faller, innstilles forslag 39. 
 

Tilleggsforslag  

55 275-275 Ikke 

realitetsbehandlet 

 Endringsforslag  

31 275-276 Avvist til fordel 

for OF 2 

Faller som konsekvens 

dersom OF 2 vedtas. 

Tilleggsforslag  

57 277-277 Avvist til fordel 

for OF 2 

Faller som konsekvens 

dersom OF 2 vedtas. 

Tilleggsforslag  

56 277-278 Avvist til fordel 

for OF 2 

Faller som konsekvens 

dersom OF 2 vedtas. 

Endringsforslag  

46 281-282 Innstilt  Endringsforslag  

58 285-285 Innstilt  Endringsforslag  

59 300-300 Avvist  Endringsforslag  

65 301-302 Flertall: Innstilt 

Mindretall: Avvist 

 Tilleggsforslag  

17 301-302 Flertall: Avvist 

Mindretall: Innstilt 

Faller som konsekvens 

dersom 65 vedtas. 

 

Tilleggsforslag  

61 302-302 Innstilt  Endringsforslag  

62 310-310 Innstilt  Endringsforslag  
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