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VEDLEGG 1: RAPPORT ARBEIDSUTVALGET 1 

Strømstipend  2 

Da den første strømpakken til studenter ble lansert i desember, var det et stort steg i riktig retning, 3 

da regjeringen så at studenter som gruppe i stor grad falt utenom de lanserte støtteordningene, og 4 

slet med å betale strømregningene sine. Likevel var vi ikke helt fornøyd, og sammen med 5 

Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter og ANSA leverte vi fire krav til Stortinget;   6 

1) studenter skal motta strømstøtte som dekker ekstrautgiftene de får grunnet de høye 7 

strømutgiftene.  8 

2) studenter skal få strømstøtten som stipend.  9 

3) studenter skal få støtte i samme periode som andre grupper som får strømstøtte.  10 

4) skulle stortinget vedta deler av støtten som lån, må studenter bare kunne søke om stipendelen 11 

av støtten.  12 

24. Januar fikk vi den gledelige nyheten; studentene fikk tilbud om 3000 kroner i rent strømstipend. 13 

Dette var et gjennomslag vi var veldig fornøyde med!  14 

Midler til institusjoner og samskipnader  15 

Under forhandlingene mellom regjeringen og SV fikk vi også 20 millioner ekstra til lavterskel tilbud 16 

gjennom samskipnadene. Det betyr at det til sammen ble lagt fram 160 millioner til institusjonene 17 

og samskipnadene, 100 til utdanningsinstitusjonene og 60 til samskipnadene. Etter innspill fra 18 

medlemslagene våre har vi meldt videre at det er viktig at disse pengene gis med minst mulig 19 

føringer, slik at dere står mest mulig fritt til å bruke de slik det er best. Vi vet dette er midler det er 20 

behov for blant studentene, og håper de kommer godt med. Nå er vi helt avhengig av god dialog 21 

mellom medlemslagene og institusjonene og samskipnadene, for å sørge for at pengene benyttes 22 

på best mulig måte på hvert studiested.   23 

Finansieringsutvalget  24 

17. mars skal finansieringsutvalget levere sin rapport om sin helhetlige gjennomgang av 25 

finansieringssystemet for høyere utdanning i Norge. Vi jobber kontinuerlig for å sikre 26 

studentperspektivet og gratisprinsippet i finansieringsutvalgets arbeid og rapport. Utvalget har 27 

diskutert alle deler av sitt mandat nøye, og har hatt prinsipielle diskusjoner om institusjonens 28 

samfunnsoppdrag, styring og insentivers funksjon, noe som har gitt et godt grunnlag for at utvalget 29 

skal svare på sitt omfattende mandat.  30 

Akademisk ytringsfrihet  31 

21. mars skal ekspertgruppa for akademisk ytringsfrihet levere en NOU (Norsk offentlig utredning) 32 

om akademisk ytringsfrihet. Vi har en plass i gruppa, og har prioritert mye tid med møteaktivitet og 33 

rapportskriving i gruppa for å få frem studentperspektivet, sikre studentenes rettsikkerhet under 34 

forskningsarbeid og jobbe for at utenlandske studenter som er forfulgt skal ha mulighet for å 35 

studere i trygge rammer andre steder. Her kan du lese ekspertgruppas mandat.  36 

Bærekraftskonferansen   37 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1344dc1b0715446a8870e839b9c1c5b0/nytt-mandat-for-finansieringsutvalget-.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kd/pressemeldinger/2021/anine-kierulf-skal-lede-ekspertgruppen-som-skal-se-pa-akademisk-ytringsfrihet/id2866450/
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9.-11. februar var vi med på bærekraftskonferansen i Bergen. Vi holdt åpningsappell, stilte noen av 38 

medlemslagenes rektorer til veggs under rektor-roast og deltok i et avslutningsinnlegg. Vi trakk 39 

frem institusjonenes og sektoren særegne ansvar til å løse FNs bærekraftsmål, og utfordra 40 

institusjonene til å integrere bærekraft mer inn i utdanning og forskning. NSOs handlingsplan 2021-41 

2022 sier at NSO skal jobbe for at sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar 42 

med Agenda 2030. Bærekraftskonferansen er en god arena til å sette dette handlingsplanmålet 43 

høyt på agendaen.   44 

UHRs fellesstrategiske enheter  45 

6. Desember ble det opprettet en ny fellesstrategisk enhet i Universitets- og høgskolerådet (UHR). 46 

De fellesstrategiske enhetene dekker institusjonenes felles oppgaver, er nasjonale 47 

samordningsorganer mellom institusjoner og gir råd til UHRs styre. Siden innovasjon er en av 48 

institusjonenes kjerneoppgaver har dette viktige temaet nå fått en egen fellesstrategisk enhet. 49 

NSO er representert med ett fast medlem. Vi har rukket å ha to arbeidsutvalgsmøter i UHR-50 

innovasjon siden opprettelsen, og fått satt en handlingsplan for perioden hvor studentinnovasjon 51 

har et eget kapittel. Første enhetsmøte blir i Trondheim 26.-27. Mai, hvor temaet skal være 52 

studentinnovasjon.   53 

I UHR-Forskning har vi også hatt to arbeidsutvalgsmøter siden SST3. I handlingsplanen for UHR-54 

Forskning har vi fått inn at institusjonene i samråd med lokale studentdemokrati skal utarbeide 55 

tiltak for å få flere studenter til å vurdere en karriere i akademia. Karriere i akademia blir også tema 56 

på neste enhetsmøte, som blir i Oslo 25. Mai. I handlingsplanen for UHR-utdanning har vi spilt inn 57 

at ekstrakostnader knyttet til studiet ikke skal tillegges studenter.   58 

2. februar var det digital samarbeidskonferanse mellom UHR og Forskningsinstituttenes 59 

fellesarena (FFA) om hvordan framtidens forsknings- og innovasjonssystem som skal bidra til det 60 

grønne skiftet ser ut. Vi stilte spørsmål om hvordan studenter kan utvikle tilstrekkelig kompetanse 61 

og inkluderes bedre i forskning for å svare på samfunnsutfordringene. Det var enighet om at 62 

studentenes rolle er avgjørende for å møte det grønne skiftet, og at alle institusjoner, også 63 

instituttene, har ansvar for å tilrettelegge for at studenter kan inkluderes i forskningsprosjekter.   64 

Ny nettside  65 

Arbeidet med ny nettside pågår enda, og vi har kommet dit at den snart er klar for lansering. Nå 66 

arbeides det med å fylle de nye nettsidene med innhold, slik at vi kan gå over til dem og ha en 67 

nettside som har all den informasjonen den trenger å ha. Et moment som gjenstår i 68 

nettsidearbeidet, er å fylle ulike sider med bilder. Her har vi en avtale med en fotograf, men på 69 

grunn av smittesituasjonen har det ikke vært anledning til å gjennomføre den faktiske 70 

billedtakingen enda.  71 

Digital ledersamling  72 

Lørdag 29. Januar gjennomførte vi en ny ledersamling for lederne av medlemslagene, som 73 

dessverre ble digital denne gangen. 15 medlemslag ble med oss på samlingen denne gangen, og 74 

det overordnede temaet for samlingen var hvordan kan vi få studentene til å stemme under 75 

medlemslagenes valg.   76 

Ettersom utgiftene for å arrangere ledersamlingen var så å si ikke-eksisterende planlegger vi å 77 

gjennomføre en ny ledersamling 10.-12. juni, for de som skal være medlemslagsledere til høsten.  78 
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Statsbudsjettet 2023  79 

Vi har startet arbeidet med statsbudsjettprioriteringene dere vedtok på SST3 og forbereder å få 80 

de frem i media og organisasjonen i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse i mars. Det 81 

er på denne konferansen regjeringen legger rammene for neste statsbudsjett, så det er viktig å 82 

synliggjøre våre forventninger og krav til politikerne og andre relevante samarbeidsaktører.   83 

Leiemarkedsundersøkelsen  84 

Vi har arbeidet med Leiemarkedsundersøkelsen kontinuerlig siden forrige SST-møte, og kan med 85 

glede si, i skrivende stund, at den første delen om utleieannonser nærmer seg klar for lansering. 86 

Rapporten vil fort bli lansert før SST4. Vi har fortsatt arbeidet med å få inn flere svar på del to av 87 

undersøkelsen som omhandler studenters boforhold, men ser at vi dessverre ikke får den 88 

responsen vi skulle ønske. De siste tallene fra Analyse & Tal viser at vi har mottatt 1 586 svar, og 89 

det er svært trist å se at flere medlemslag har mellom 1-5 svar, og at et par i tillegg har null 90 

registrerte svar. Dette gjør det vanskelig å lage en rapport som kan brukes på lokalt nivå, og gjør 91 

det vanskelig å gjennomføre lignende prosjekter i fremtiden. Vi har fortsatt tiltro til at vi vil få et 92 

samlet resultat som vil kunne hjelpe oss, og dere lokalt, med å sette et sterkt fokus på studenters 93 

bosituasjon og gi oss gode argumenter for å gjennomslag for våre krav.  94 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse  95 

Den fjerde ordinære SHoT-undersøkelsen gjennomføres i disse dager, og vi har arbeidet med å 96 

promotere undersøkelsen i våre sosiale medier. SHoT ble også et tema på et av være 97 

medlemslagsmøter denne perioden, hvor prosjektgruppen til SHoT deltok for å fortelle 98 

medlemslagene mer om undersøkelsen. Vi er veldig spent på resultatet, som vil bli lansert etter 99 

sommerferien, og spesielt spente på om NSOs gjennomslag for spørsmål om studentfrivillighet i 100 

undersøkelsen vil kunne gi oss mer data på viktigheten dette har for studenters psykiske helse.  101 

Studiebarometeret   102 

Tirsdag 8. februar ble Studiebarometeret lansert, og leder deltok i panelsamtale om resultatene. 103 

Det er en nasjonal spørreundersøkelse om studenters opplevelse av kvalitet i studieprogram på 104 

høyskoler og universiteter. Formålet er å gi nyttig informasjon og være et hjelpemiddel til 105 

kvalitetsarbeidet. Den forrige undersøkelsen hadde med spørsmål om pandemien, og det er det i 106 

årets undersøkelse også, men justerte. Spørsmålene knyttet til pandemien omhandlet blant annet 107 

nettbasert undervisning og fysisk og sosialt læringsmiljø. Veiledning og tilbakemelding, 108 

medvirkning, det faglige og sosiale læringsmiljø og kvaliteten på nettbasert undervisning, er 109 

områder som hadde stort forbedringspotensialet før pandemien, men som også har belyst behov 110 

for tiltak og oppfølging etter pandemien. NSO har vært i ulike medier for å belyse resultatene fra 111 

undersøkelsen, samt oppfordre institusjoner til å aktivt bruke den i lokalt kvalitetsarbeid.   112 

Skolekravet  113 

31. januar lanserte KIWI Skolekravet, som en nasjonal aksjon for å få myndighetene i Norge til å 114 

innføre gratis bind og tamponger på offentlige skoler og læresteder. Ettersom resolusjonen om 115 

gratis sanitetsprodukter ble vedtatt på landsmøtet i 2022 valgte arbeidsutvalget at NSO skulle 116 

støtte aksjonen, som også UNICEF har gjort. Det er viktig å presisere at vi kun støtter aksjonen om 117 

å få gratis sanitetsprodukter tilgjengelig på lærestedene, og ikke KIWIs salgskampanje Bind- og 118 

tampongavtalen.  119 
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Øvrig arbeid  120 

Overfor handlingsplanen har vi jobbet slik:   121 

(handlingsplanpunktene står i kursiv og arbeidet vårt bak kolon)   122 

Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjett og gjennomslag i valgprioriteringer: mediesaker om 123 

studentøkonomi, bolig og dagpenger, lobbymøter, møter med partier og påvirkningsarbeid rettet 124 

mot budsjettforhandlingene.   125 

At studentenes utdanningskvalitet og velferd skal styrkes: Bidratt i arbeidet i finansieringsutvalget, 126 

utvalget for akademisk ytringsfrihet og arbeidsgruppen om to sensor. Innspill om praksis, jobb, 127 

progresjon og testing i arbeidet til Kunnskapsdepartementet om tiltakspakker.   128 

At NSO har gode møtearenaer og rekruttering under og etter koronasituasjonen: Forberedelse og 129 

planlegging av landsmøtet. Hatt jevnlige digitale medlemslagsmøter.  130 

Å jobbe for kompetansebygging i sektoren knyttet til digital undervisning: Bidratt i arbeidsgruppe 131 

om deling av digitale læringsressurser og i revideringen av handlingsplanen for digital omstilling av 132 

UH-sektoren. Innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet om digital læringsanalyse. Bidrar i å 133 

arrangere UHR webinar om universell nettpedagogikk.  134 

Å videreutvikle arbeidet med å styrke medvirkning i organisasjonen, med særlig fokus 135 

på medlemslagene som ressurs: Gjennomført medlemslagsmøter med aktuelle tema, som 136 

krisepakke, korona, internasjonal plattform og SHoT, hvor SST er blitt invitert.  137 
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VEDLEGG 2: RAPPORT FAG- OG FORSKNINGSPOLITISK KOMITE 1 

Denne rapporten utgjør perioden fra november 2021 og til 14.februar 2022. Dette har vært en relativt 2 

hektisk periode for komiteen, men er fornøyd med det arbeidet vi har fått gjennomført. Arbeidsutvalget 3 

har fått tilsendt et oppdatert forslag til fremdriftsplan, som er vedtatt.  4 

  5 

Oversikt interne møter/samlinger  6 

Vi har gjennomført en komitesamling i slutten av november (26.-28.) i Bergen og planla en samling i 7 

starten av februar (12.-13.) i Oslo. Komitesamlingen i februar ble avlyst som følge av to korona-tilfeller i 8 

komiteen (i tillegg til at en ikke kunne delta på hele samlingen), istedenfor hadde vi en samling digitalt 9 

11.2.   10 

Det ble i tillegg gjennomført et digitalt møte i januar for å forberede komitesamlingen i februar, samt 11 

lage forslag til revidert handlingsplan.  12 

Komitesamling 26. og 28. november  13 

Hovedfokuset for denne samlingen var å få på plass utrednings dokumentet om desentralisering, samt 14 

evaluerte vår egen fremdriftsplan. Det var her vi kom frem til at det var hensiktsmessig å endre dette, 15 

ettersom at undersøkelsen vi hadde i tankene var for lik studiebarometeret.     16 

Digitalt møte 19.januar  17 

Vi ble på samlingen i november enige om å lage en høring om bærekraftig akademia, som hadde frist 18 

11.februar, i forkant av komitesamlingen i februar. Den ble forberedt på dette møtet. Vi fikk et svar på 19 

høringen før fristen.  20 

I tillegg lagde vi et forslag til fremdriftsplan, som ble oversendt arbeidsutvalget.   21 

Digital komitesamling 12. februar  22 

Grunnet sykdom måtte vi samles digitalt, og for å spice opp den digitale atmosfæren brukte vi en 23 

Discord-server med eget rom kun for FFPK. Fokuset var å legge rammene for det politiske dokumentet 24 

vi ønsker å skrive om Bærekraft. Vi kan ikke skrive alt, så her måtte man prioritere. "Bærekraftig 25 

akademia" delte vi inn ii tre hoved-kategorier der vi tenker at akademia har en særlig rolle:  26 

 Klima og miljø  27 

 Utdanning og sysselsetting  28 

 Forskningsfinansiering  29 

Etter lengre diskusjoner ble ansvarsområder og leseoppgaver delt ut, og skal møtes igjen til uka.   30 

Fremdriftsplanen   31 

Fremdriftsplanen ligger vedlagt. Vi har valgt å gå bort fra å lage en egen undersøkelse om 32 

studiekvalitet til å lage et samarbeidsnotat, som skal legge grunnlaget for fremtidige arbeidsutvalgs 33 

arbeid med studiebarometeret.  34 

Engasjerte hilsener  35 

Eva, Ina, Artur, Jelle og Karl Oskar 36 



Fremdriftsplan for FFPK den kommende perioden.

Vi stiller oss tilgjengelige for det arbeidsutvalget mener er relevant for komiteen utover fremdriftsplanen.

Måned

Langtidsplan for høyre 

utdanning (innspill) Desentralisering Bærekraftig akademia Undersøkelse studiekvalitet

August Ferdigstille innspill til AU 29.8

September

Høringsfrist 10.9, sendes inn 

9.

Oktober

November Starte 

Desember

Januar Sende ut høring

Februar Starte arbeidet 

Mars Ferdigstille

Gjennomføre til SST3

1. Bærekraftig akademia 

Vi skal utvikle et politisk dokument om bærekraft med fokus på utdanning og forskning. Dette er tiltenkt som et grunnlag for NSOs 

videre prosess/arbeid med bærekraft.  

2. Desentralisering

Dette er et dagsaktuelt tema, som vi mener NSO må ta klarere stilling til. FFPK vil utrede sektorens og KDs meninger om 

desentralisering, og skrive et notat om hva institusjonene og regjeringen mener om desentralisering. Undersøke om det er noe 

organisasjonen må ta stilling til og utvikle mer politikk på.

3. Innspill til studiebaromteret

FFPK skal skrive et høringsinnspill til Studiebarometeret om mer spissede spørsmål i forbindelse med inkludering av forsking, 

arbeidslivsrelevans og kvalitetssikring. 



April

Mai Løftes på SST6 Levere innspill til AU og Studiebarometeret

Juni
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VEDLEGG 3: RAPPORT LÆRINGSMILJØPOLITISK KOMITE 1 

Møtevirksomhet:  2 

Siden sist har LMPK hatt to møter, hvor vi har diskutert det politiske dokumentet vi skal legge frem på 3 

det siste SST før sommeren. Begge møtene har vært digitale, dette på bakgrunn av den fortsatt 4 

pågående pandemien. Deltagende i møtene har vært:  5 

 Sarah Lunner  6 

 Mikkel Sibe  7 

 Trond Fredrik Hoddevik  8 

 Rolf Martin Aspenes   9 

 Christine Ruud  10 

Vi har også diskutert om hvorvidt vi ønsker å skrive, samt fremme en resolusjon som skal gå på digitalt 11 

læringsmiljø. Denne skal, etter planen, oversendes SST i løpet av våren. Per nå, kan det virke som at 12 

LMPK vurderer å droppe resolusjonen, noe vi vil diskutere videre ved en senere anledning.  13 

Vi har også først utkast av det politiske dokumentet om tilrettelegging i uh-sektoren i dette dokumentet, 14 

vi ønsker tilbakemelding på hva dere i SST og AU synes skal være med.   15 

Ikke tenk på språket foreløpig, da vi velger å sende det ut før vi endrer på struktur.   16 

Dette ønsker vi å få tilbakemelding på:   17 

 Struktur og sammenheng  18 

 Hva bør fokuseres på? Innspill på temaer  19 

 Hva bør med/ eventuelt fjernes  20 

 Er det noe dere savner?   21 

POLITISK DOKUMENT OM TILRETTELEGGING I UH-SEKTOREN.   22 

Innledning:   23 

Med lik tilgang til høyere utdanning mener Norsk studentorganisasjon (NSO) at alle som er faglig 24 

kvalifisert skal ha tilgang til utdanning, uavhengig av etnisitet, språk, religiøsitet, livssyn, seksuell 25 

orientering, funksjonsevne, kjønn og sosial og sosioøkonomisk bakgrunn.   26 

NSO mener at utdanning er et virkemiddel for å sørge for en aktiv demokratisk deltagelse og 27 

samfunnsutvikling, og derfor skal studentmassen gjenspeile den generelle befolkningen i landet. Vi 28 

mener det er utviklende og viktig at et bredt mangfold er representert i akademia. NSO mener Norge 29 

skal ligge i verdenstoppen når det kommer til mangfold, inkludering og likestilling i høyere utdanning. 30 

Derfor er det viktig at man ser på hvilke tiltak som kan iverksettes for å sikre dette.   31 

Komiteen som satt i fjor gjennomførte en undersøkelse om tilrettelegging i høyere utdanning, og 32 

resultatet var noe sjokkerende - mange studenter utrykte at tilretteleggingsbehovet ikke var godt nok, 33 

mens de ansatte mente på at tilretteleggingen var tilstrekkelig. Komiteen legger rapporten ved som 34 

vedlegg.   35 

Læringsmiljøpolitisk komite har valgt og ta utgangspunkt i undersøkelsen forrige komite gjorde. 36 

Punktene som komiteen ønsker å belyse er følgende:   37 



Vedlegg 3 til sak SST4 01.07-21/22: Rapport læringsmiljøpolitisk komite side 2 

 Universell utforming  38 

 Tilrettelegging  39 

 Økonomi  40 

 Søknad og tilbakemelding.   41 

Universell utforming  42 

Målet med universell utforming er at alle studenter, uavhengig av funksjonsnedsettelser eller særskilte 43 

behov, kan benytte seg av institusjonenes infrastruktur og delta aktivt i både fysisk og digital 44 

undervisning.  45 

Likestilling og diskrimineringsloven §17 definerer hva universell utforming er og offentlighetens plikt til å 46 

universelt utforme virksomhetene. Dette betyr at studentene kan forvente at institusjonene prioriterer å 47 

sette av midler til nødvendig oppgradering av bygningsmassen. Det skal finnes ledelinjer, som viser vei 48 

rundt på campus og til undervisningslokalene. Undervisningslokalene må utformes med trinnfrie 49 

løsninger og utstyres med teleslynge. Lokalene må oppgraderes slik studenter og ansatte har gunstige 50 

lyd- og lysforholdene, i tillegg må varslingsanlegg bestå av både lyd- og lyssignal. Studenter benytter 51 

mye tid på lesesalene, de burde derfor utformes med ergonomiske stoler og hev/senk-skrivebord.   52 

Studenter har ulike behov til hvordan undervisningen legges opp, derfor må forelesere ta i bruk ulike 53 

undervisningsformer for å nå alle studentene. Dersom undervisningen kun skjer gjennom tradisjonelle 54 

forelesninger, kan dette være et hinder eller en barriere for studentens læring. Forelesere skal derfor 55 

tilgjengeliggjøre undervisningsmaterialet på ulike måter som favner flere studenter, for eksempel 56 

gjennom lydopptak av undervisningen og deling av skriftlige notater. Institusjonene må innføre 57 

obligatoriske kurs for faglige ansatte, som tar for seg hvordan undervisningen kan universelt utformes. 58 

Det bør også opprettes ressursgrupper, som kan bistå de faglige ansatte utover de obligatoriske 59 

kursene.   60 

Digitalisering av undervisningen kan være en ressurs for mange studenter, men kan også skape 61 

barrierer. De faglige ansatte bør utvikle digital undervisning, som åpner opp for fleksibilitet i 62 

studentenes hverdag, altså ikke direktesendte digitale undervisningsøkter. Det skal være et krav om at 63 

digital undervisning er tekstet og med mulighet for synstolking. Institusjonene må tilby de faglige 64 

ansatte hjelp i arbeidet med teksting og synstolking, slik at dette ikke blir en byrde. I en satsning på 65 

digitalisering, må også Kunnskapsdepartementet gi institusjonene de ressursene som kreves, for at 66 

utdanningen kan universelt utformes.   67 

Tilrettelegging  68 

“Rapporten om studenters tilrettelegging ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge”, LMPK NSO, 69 

viser til en generell ulik oppfattelse av tilretteleggingsønsket og situasjonen, sett fra student- og ansatt 70 

perspektivet. Etter undersøkelsen gjort av det tidligere LMPK, er det gjort tydelig at informasjonsflyten 71 

rundt tilbudet om tilrettelegging er utilfredsstillende.   72 

Informasjon om tilrettelegging ved de ulike utdanningsinstitusjonene ligger under institusjonens egne 73 

nettsider, men også ved de ulike Studentsamskipnadene. Tilbudet om tilrettelegging vil uansett være 74 

underordnet «Lov om universiteter og høyskoler», UH-loven, § 4-3.  75 

Per dags dato finnes det intet offisielt krav om at utdanningsinstitusjonene skal opplyse om 76 

tilretteleggingstilbudet. Dette kan forstyrre informasjonsflyten og er en mulig grunn til den ulike 77 

oppfattelsen angående tilretteleggingstilbudet ved de ulike institusjoner.  78 

For den enkelte student vil muligheten for tilrettelegging være en naturlig avgjørende faktor for valg av 79 

utdanningssted, med en variasjon ift. tilretteleggingsbehov. Utdanning.no informerer på generelt 80 
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grunnlag om hvor på nettsidene til de ulike utdanningsinstitusjonene man finner informasjonen, men 81 

også hva den enkelte har krav på. Utdanning.no informerer blant annet om universitet, statlige 82 

høgskoler og private høgskoler. Denne listen inneholder kun informasjon om universitet og høgskoler 83 

med institusjonell høyskoleakkreditering.  84 

UH-loven § 4-3 (5) informerer om rettighetene til studenter med funksjonsnedsettelser og/eller 85 

særskilte behov. Disse rettighetene omfavner alle faktorer som direkte eller indirekte påvirker 86 

studentens mulighet til å sikre seg likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Rettighetene vil 87 

begrenses av uforholdsmessige byrder for utdanningsinstitusjonen, dette er en del av § 4-3 (5) som 88 

limiterer og setter gråsoner.  89 

Rettighetene til studentene vil favne boligstøtte, at studiestedet er fysisk tilgjengelig på samme måte 90 

som for andre studenter, transportmuligheter, sosiale tjenester, økonomisk støtte, eksamen, 91 

hjelpemidler og eventuelle kontaktpersoner ved studiestedet. Utdanning.no «Hvilke rettigheter og 92 

muligheter har jeg på studiestedet?» anses som en god ressurs, men den limiterer seg i forhold til hvor 93 

studentene skal henvende seg ved de ulike institusjonene.  94 

Rapporten LMPK 20/21 la frem viser til et generelt tilretteleggingstilbud hvor informasjonen ikke er 95 

ensbetydende og må søkes om per semester og fag. Dette er en byrde på systemet og den enkelte 96 

bruker som ikke strider mot UH-loven, § 4-3 (5), men den støtter ikke under.   97 

Økonomi  98 

* UH-sektoren og Universitets og høyskoler blir brukt om hverandre. Dette er dog det samme.  99 

I en Khrono-artikkel fra i fjor, datert 30.11.2021 (se under), kunne vi lese at opp mot 288,4 millioner 100 

kroner var gitt til ulike tiltak rettet studenter, grunnet pandemi situasjonen vi står og har stått ovenfor. 70 101 

millioner ble derimot trukket tilbake til statskassen. I en pressemelding fra regjeringen, datert 102 

01.02.2022, meddeler de at det i år deles ut 170 millioner samme type tiltak som i fjor. Dette er en 103 

betydelig mindre sum enn den som kom i fjor.   104 

Regjeringen har dog også gått inn for å omgjøre strømstøtten, som i utgangspunktet var ment som lån, 105 

til å gjøre dette til stipend. Videre er det er ikke statistikk på hvor mange studenter det finnes i Norge 106 

per 2022 (siste tall vi har er fra 2020). Derimot er det ikke usannsynlig at med strømstøtten, så vil 107 

tallene i støtten fra regjeringen komme til å øke.  108 

Ser vi så på statsbudsjettet under regjeringen Støre (2021 - 2024) ser vi at høyskoler og universiteter 109 

har fått tildelt 53, 8 milliarder kroner, fordelt på 14 ulike poster. Regjeringa vil ikke prioritere å videreføre 110 

en ordning på 130 millioner kroner for å oppgradere læringsareal og statlige bygg i offentlige høyskoler 111 

og universiteter.   112 

Det er betydelig forskjell på de ulike skolene, spesielt om vi ser på private og offentlige høyskoler og 113 

universiteter. Statsbudsjettet har også hatt både positive og negative konsekvenser for skolene. Blant 114 

annet har UiO (universitetet i Oslo) måttet kutte i ulike felt (se under). Det er dog også en selvfølge at 115 

det vil eller kan være mange bakgrunnsfaktorer som gjør at regjeringen har lagt opp sitt statsbudsjett 116 

ovenfor UH-sektoren på den måten de har gjort.   117 

Blant annet rapporteres det om, ifølge en artikkel fra utdanningsnytt.no (se under), datert 08.11.2021 118 

følgende; flere tok høyere utdanning, flere tok eksamen og strykprosenten var lav. Dette gir 500 119 

millioner kroner ekstra til UH-sektoren i 2022.  120 

HK-dir på sin side rapporterer om, i en artikkel datert 15.12.2021 (se under) at de i 2021 delte ut 151 121 

millioner til økt arbeidsrelevans og studentaktiv læring. I ‘’ tildelingsbrev til direktoratet for høyere 122 
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utdanning og kompetanse for 2022’’ (se under), kan vi se hvor mye HK-dir planlegger å bruke på 123 

UH-sektoren i 2022 (i 1000).  124 

Søknad/tilbakemelding  125 

I rapporten «Studenters tilrettelegging ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge» kom det tydelig 126 

fram at studenter ønsker seg en helhetlig oversikt over hvilke funksjonsnedsettelser som 127 

kvalifiserer for enkelte tilretteleggingstiltak. Det er ingen tvil om at studenter hadde funnet en slik 128 

oversikt som mer tilgjengelig og avklarende om hvilke rettigheter man har med tanke på tilpassing.  129 

I møte med studieinstitusjonen finner man at studenten må møte flere ledd før en søknad kan bli 130 

sendt inn. Det skyldes at informasjon om tilrettelegging som tidligere nevnt ikke når studentmassen 131 

på en tilfredsstillende måte. En annen årsak kommer av hvilke krav som blir stilt i UH loven § 4-3: 132 

«(…) studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, 133 

undervisning, læremidler og eksamen, (…)». Det kom fram i rapporten at ansattes perspektiv 134 

legger til grunn at det er tilstrekkelig å opplyse om tilbudet for tilrettelegging uten å måtte vise til 135 

hvilke funksjonsnedsettelser som gir rett til hvilke tilpasninger. Utfallet er at studenten selv blir nødt 136 

til å oppsøke studieinstitusjonen for å motta tilstrekkelig informasjon.  137 

Oppsummering:   138 

Kommer når det andre er ferdig.   139 

Dette dokumentet er første utkast, og er ikke renskrevet, men komiteen ønsker tilbakemelding og 140 

innspill fra SST og Arbeidsutvalget slik at dokumentet i sin helhet blir lettfattelig og kan brukes i det 141 

politiske arbeidet til NSO.  142 
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VEDLEGG 4: RAPPORT VELFERDS- OG LIKESTILLINGSPOLITISK KOMITE 1 

Grunnet ferie, covid og travle liv så har det vært lite aktivitet i komiteen den siste perioden. Vi har 2 

klart å få til et digitalt møte og komiteleder jobber med å lage en møteplan basert på innspillene 3 

som kom der.  4 
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VEDLEGG 5: RAPPORT INTERNASJONAL KOMITE 1 

11. desember 2021  2 

Vi møttes på Zoom en siste gang før jul for å ha det litt hyggelig sammen før jul. Dette var 3 

hyggelig, og vi fikk senket skuldrene etter et innholdsrikt semester. Vi opplever å ligge godt i rute 4 

med ISiN-undersøkelsen, og finner samarbeidsmiljøet i komitéen for å være godt. Dette møtet 5 

fungerte som en oppsummering slått sammen med en juleavslutning.  6 

11. januar 2022  7 

Zoom-møte hvor vi fikk storfint besøk av Herman fra Arbeidsutvalget. Da fikk vi også informasjon 8 

om at han er vår kontaktperson i tiden fremover. Vi orienterte Herman om arbeidet vårt med 9 

undersøkelse, og fikk snakket litt med han om samarbeidet rundt internasjonal plattform. Komitéen 10 

har vært tydelige på at vi ønsker å bidra så mye som mulig. Opprinnelig var planen for dette møtet 11 

å se over førsteutkastet til internasjonal plattform, men da denne ikke var klar tok vi heller en liten 12 

diskusjonsrunde der vi snakket om hva vi kunne tenkt oss å ha med i plattformen.   13 

31. januar 2022  14 

Gjennomgang på tilbakemeldinger vi har fått fra Knut Jørgen på ISiN undersøkelsen som skal 15 

sendes ut til medlemslagene. Småendringer ble gjort og vi fikk sendt den tilbake igjen for en siste 16 

vurdering.   17 

Pga. sykdom på kontoret ble Tuva vår kontaktperson i en periode, og vi fikk notatene til ny 18 

internasjonal plattform fra AU. Disse notatene ble gjennomgått på møtet og vi lagde en plan hvor 19 

hver av medlemmene fikk et ansvarsområde, og skulle skrive noen notater til neste møte.   20 

05. februar 2022  21 

Ekstraordinært møte for de som ønsket å gå gjennom egne notater til internasjonal plattform. Her 22 

fikk de som møtte prate litt om tanker vi hadde hatt etter sist møte og hvordan det ville være 23 

effektivt å jobbe videre med plattformen.   24 

16. februar 2022  25 

Vi gikk gjennom noen siste tilbakemeldinger fra Knut Jørgen, og ferdigstilte undersøkelsen som 26 

skal ut til medlemslagene.   27 

Etterfulgt av en workshop om internasjonalisering der alle skulle presentere det de hadde lest seg 28 

opp på, også begynte vi med en skriveøkt på ny internasjonal plattform.   29 

Alle har nå i oppgave å skrive litt, dersom de har tid, frem mot neste møte.    30 

  31 

 32 

   33 

Vår 2022   34 
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 11.01.22   

16.30-

19.30   

Første møte for 

semesteret   

Evaluere møteplan   

Tilpasser resten av møteplanen. 

Sende ut ISiN  

Zoom   

21-

23.01.22   

16.30-

18.30   

Komitehelg Stavanger  

(avlyst pga korona)  

Jobbe med plattform  Fysisk  

31.01.21  

17.00-

20.00  

Møte  Plattform.  

Prosess mot LMNSO22  

Zoom  

9.-

12.02.22   

Bærekraftkonferansen  

Sender et par stk.  

(deltok digitalt)  

Vi skal lære masse gøy om bærekraft   

  

Fysisk  

14.02.22  Snakke om 

bærekraftskonferansen  

Oppdatere resten av komiteen på hva 

som skjedde i løpet av konferansen  

Zoom  

16.02.22  Ekstraordinært møte  Plattform arbeid  zoom  

21.02.22  Plattform arbeid  Jobber hyppig med internasjonal 

plattform  

Zoom  

07.03.22   

16.30-

19.30   

Dagen før (kvinne)dagen   Snakke om kvinner i akademia   

Jobbe mot LMNSO22  

Zoom   

18.-

20.03.22   

Vinterseminar SAIH  

Mulig vi sender noen 

medlemmer   

Invitere folk fra NOM/ ESU-samarbeid   

networking og workshopping   

Fysisk   
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21.03  

17.00-

20.00  

Møte aktuelt  Aktuelle saker mot formøtet/LM    

02.04.22   Formøte   Gøygøygøy   Fysisk   

11.04.22   

16.30-

19.30   

Forberedende   Vi forbereder oss til landsmøte   

Sakspapirer   

Zoom   

21.-

24.04.22   

Landsmøte   Softismaskin (and chill)   (fysisk)   

02.05.22   

16.30-

19.30   

Møte   Evalueringssession   

Sluttrapport før SST6   

Zoom   

23.05.22   

16.30-

18.30   

Møte for alle nyvalgte   Hei og velkommen!   

Overlappsdokument  

Zoom   

06.06.22   

/11.-

12.06.22?   

Sommeravslutning   Samkjøre med alle komitéer!   Fysisk?   

 35 
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