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KONSTITUERING 3 
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Behandle konstitueringssakene til sentralstyremøtet.  5 
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SST4 00.06.01-21/22 Godkjenning av innkalling  7 

Foreløpig innkalling og foreløpig saksliste ble sendt ut og lagt ut på student.no innen fristen 11. 8 

februar. Endelig innkalling og sakspapirer ble sendt ut og lagt ut på student.no innen fristen 25. 9 
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 11 
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 14 
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Arbeidsutvalgets innstilling er at Aleksander Gjøsæter, Ida Nagel Fredriksen, Magnus Johannesen, 16 

Jonas Strisland, Anne Helene Bakke og Håkon Randgaard Mikalsen velges som ordstyrere.  17 

INNSTILLING 18 

 Innkallingen godkjennes.  19 

 Sakslisten godkjennes.   20 

 Aleksander Gjøsæter, Ida Nagel Fredriksen, Magnus Johannesen, Jonas Strisland, Anne 21 

Helene Bakke og Håkon Randgaard Mikalsen velges som ordstyrere.  22 

  23 
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1. Rapport fra arbeidsutvalget  2 
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4. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite  5 
5. Rapport fra internasjonal komite 6 

RAPPORTER 7 

FORMÅL 8 

Orientere sentralstyret (SST) om arbeidet til arbeidsutvalget (AU) og de politiske komiteene.  9 

SAKSPRESENTASJON 10 

Arbeidsutvalget og de politiske komiteene rapporterer fast til sentralstyret.  11 

VURDERING 12 

Rapportene vurderes enkeltvis og skal gi sentralstyret et innblikk i arbeidet som er gjort siden 13 

forrige sentralstyremøte.  14 

INNSTILLING 15 

 Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering.  16 

 Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering.  17 

 Rapport fra læringsmiljøpolitisk komite tas til orientering.  18 

 Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering.  19 

 Rapport fra internasjonal komite tas til orientering.  20 
  21 



SST4 01.07-21/22 Rapporter  vedlegg 1 

  4 sider 

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 
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 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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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 04.03.2022 - 06.03.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST4 01.08-21/22  

Gjelder Protokollsaker 

Vedlegg til saken: 1 
1. Protokoll fra Sentralstyremøte 3 2021/2022 2 
2. Protokoller Arbeidsutvalget 3 

PROTOKOLLSAKER 4 

FORMÅL 5 

Godkjenne protokollen fra sentralstyremøte 3 2021/2022 og ta arbeidsutvalgets protokoller til 6 

orientering. 7 

SAKSPRESENTASJON 8 

Lenke til protokoll fra sentralstyremøte 3 2021/2022 9 

https://www.student.no/content/uploads/2022/01/Protokoll-SST3-2021-2022.pdf 10 

 11 

Lenke til protokoller fra arbeidsutvalgets møter 12 

https://www.student.no/content/uploads/2022/01/Protokoll-AU19-AU25-21_22.pdf 13 

Høringsuttalelser og innspill vedtatt av arbeidsutvalget finnes her: https://student.no/dokumenter/   14 

INNSTILLING 15 

 Protokollen fra sentralstyremøte 3 godkjennes 16 

 Protokollene fra arbeidsutvalgets møter tas til orientering 17 
  18 

https://www.student.no/content/uploads/2022/01/Protokoll-SST3-2021-2022.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2022/01/Protokoll-AU19-AU25-21_22.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2022/01/Protokoll-SST3-2021-2022.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2022/01/Protokoll-AU19-AU25-21_22.pdf
https://student.no/dokumenter/
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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 04.03.2022 - 06.03.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST4 03.04-21/22  

Gjelder Resolusjoner 

Vedlegg til saken: 1 

1. Forslag til resolusjon - Like muligheter til en fastlegetjeneste  2 

2. Forslag til resolusjon - Studiestøtte med toleranse for sjeldne situasjoner  3 

RESOLUSJONER 4 

FORMÅL 5 

Behandle innkomne forslag til resolusjoner.  6 

SAKSPRESENTASJON 7 

En resolusjon er en uttalelse som konkretiserer og supplerer Norsk studentorganisasjon (NSO) politikk 8 

på et bestemt område.  9 

Forslag til resolusjoner sendes til nso@student.no. Frist for å fremme resolusjoner var 10 

16.02.2022.  11 

Innen fristen for å melde resolusjoner kom det inn to forslag til resolusjoner:  12 

1. Like muligheter til en fastlegetjeneste  13 

2. Studiestøtte med toleranse for sjeldne situasjoner  14 

Resolusjonsforslag én er sendt inn av arbeidsutvalget, mens resolusjonsforslag to er sendt inn av 15 

Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet.   16 

VURDERING 17 

Like muligheter til en fastlegetjeneste  18 

Arbeidsutvalget ønsker å fremme en resolusjon om § 3 med tilhørende merknad i forskrift om 19 

pasientrettigheter mv., fastlege, som i praksis kun gjør det mulig for Studentsamskipnaden SiO å 20 

ha et fastlegetilbud i sin helsetjeneste.  21 

Paragrafen sikrer at det kun er studenter som har betalt semesteravgift til SiO, ansatte ved UiO, 22 

barn av disse to gruppene og ansatte ved UiO som har gått av med alderspensjon som kan velge 23 

å stå på fastlegelistene til SiOs fastleger. Den tilhørende merknaden slår også fast at studentene 24 

og de ansatte må velge en annen fastlege når deres studie-/ansettelsesforhold er over.  25 

Disse to unntakene gjør det mulig for SiO å ha en fastlegetjeneste for studenter som en del av sitt 26 

helsetilbud. Ingen andre studentsamskipnader i Norge har i praksis muligheten til å ha et 27 

tilsvarende tilbud lokalt, om de ikke inkluderes i disse to unntakene.   28 

mailto:nso@student.no


SST4 03.04-21/22 Resolusjoner side 2 

Alle innbyggere i en kommune har rett til å stå på en fastleges liste, og en fastlege kan ikke fjerne 29 

en pasient fra sin liste med mindre den utviser truende eller voldsom atferd mot fastlegen, mot 30 

ansette ved fastlegekontoret eller mot familien til fastlegen eller ansattes familie. Dette fører til at 31 

det ses på som umulig å opprette fastlegetjenester ved de andre studentsamskipnadene, da 32 

fastlegens lister allerede ved oppstart vil kunne være fylt opp av ikke-studenter, eller ved at listen 33 

etter ett til tre år vil være full av pasienter som ikke lengre er studenter. Begge tilfellene fører til at 34 

det ikke lenger vil være en studentvelferdstjeneste, og da ikke lenger en oppgave som ifaller 35 

studentsamskipnadene å ha.  36 

Etter dialog med Samskipnadsrådet har det kommer frem at temaet ikke oppleves som utfordrende 37 

for studentsamskipnadene nå, men at det ikke er gjennomført en større diskusjon rundt temaet. En 38 

mulig begrunnelse for at manglende mulighet til å ha en fastlegetjeneste ikke oppleves som et 39 

problem kan være at det i utgangspunktet må være ganske store studentgrupper for at det skal 40 

kunne vurderes å ha et fastlegetilbud, da snittet på pasienter per fastlege i Norge ligger på rundt 41 

1000 (Fastlegestatistikk - Helsedirektoratet).  42 

Arbeidsutvalget ønsker fortsatt å fremme resolusjonen til Sentralstyret, da det er et viktig prinsipp i 43 

NSO at det er studentene lokalt som skal definere sitt velferdsbehov i samarbeid med 44 

studentsamskipnadene. Nå kan studentene i de ulike studiebyene si at det er behov for et 45 

fastlegetilbud for studentene gjennom sin studentsamskipnad, men automatisk bli avvist, uten en 46 

utredning, på bakgrunn av at dagens forskrift i praksis gjør det umulig for de andre 47 

studentsamskipnadene enn SiO å ha et slikt tilbud.  48 

Det er viktig for arbeidsutvalget å presisere at NSO tidligere har hatt politikk på fastleger i 49 

velferdspolitisk plattform, som har blitt faset ut i revideringer eller aktivt blitt fjernet av Landsmøtet. 50 

På bakgrunn av dette er det ikke foreslått noe generell politikk om fastleger eller fastlege-51 

/legetjenester for studenter, da det eventuelt er Landsmøtet som bør vedta dette i den neste 52 

revideringen av plattformen. Resolusjonen omhandler kun å gi studentsamskipnadene like 53 

muligheter til å ha en fastlegetjeneste, dersom studentene lokalt skulle ønske det, og anses derfor 54 

å være i tråd med gjeldende politikk i velferdspolitisk plattform.   55 

NSO har ikke hatt spesifisert politikk som omhandler § 3 i forskrift om pasientrettigheter mv., 56 

fastlege tidligere, noe som kan skyldes at det er en forskrift fra 2012, som ikke har blitt revidert 57 

siden den ble vedtatt. Paragrafen ble først innført i lovverket under en revidering av den 58 

opphevede forskriften om fastlegeordning i kommunene i 2001, og har aldri omhandlet noen andre 59 

studentsamskipnader enn SiO/andre studiebyer enn Oslo.  60 

Arbeidsutvalget har vært i kontakt med Velferdstinget i Oslo og Akershus, som har hatt dialog med 61 

SiO, for å få informasjon og tilbakemeldinger om fastlegetjenesten de tilbyr. Tilbakemeldinger fra 62 

begge organisasjonene er at de er positive til tilbudet, og at studentene er fornøyde med 63 

fastlegetilbudet til SiO. Tilbakemeldinger fra studenter rapporteres fra SiO som å være veldig gode, 64 

og fastlegene deres skårer høyt i tilbudet gjennom videotjenesten Visiba, som tilbyr digitale 65 

helsetjenester til studentene. Det er også svært få klagesaker fra studentene.  66 

Fastlegetjenesten til SiO inngår i den nasjonale fastlegetjenesten, og finansieres gjennom 67 

egenandeler fra pasientene, basistilskudd og satser fra HELFO, hvor sistnevnte fastsetter nivå for 68 

egenandeler og takstbruk.  69 

På bakgrunn av at intensjonen med resolusjonen er å gi de andre studentsamskipnadene den 70 

samme muligheten til å ha en fastlegetjeneste, og ikke omhandler det konkrete tilbudet, er det ikke 71 

foreslått noen krav til prisnivå på satsene til eventuelle fastleger hos studentsamskipnadene. 72 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/fastlegestatistikk
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Resolusjonen tar kun for seg å gi dem muligheten til å ha en fastlegetjeneste, dersom studentene 73 

lokalt skulle ønske det.  74 

Av lignende grunn er det ikke foreslått et kulepunkt om at studentsamskipnadene må gå i dialog 75 

med studentene for å kartlegge om det skal opprettes et fastlegetilbud som en del av 76 

studentsamskipnadens helsetjeneste i de ulike kommunene de er tilsluttet. En slik politikk vil være 77 

lite hensiktsmessig dersom forskriften ikke endres, og det bør heller vurderes å opprette politikk på 78 

dette dersom forskriften endres.  79 

 80 

Studiestøtte med toleranse for sjeldne situasjoner  81 

Resolusjonsforslaget er sendt inn av Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske og omhandler 82 

at Lånekassen bør gis anledning til å innføre midlertidige unntak fra studiestøttens 83 

kvalifikasjonskrav om oppnådde studiepoeng/studieprogresjonskrav ved forsinkelser i studieløpet 84 

grunnet årsaker som studenten selv ikke rår over, men som ligger hos utdanningsinstitusjonen.   85 

En slik ordning mener Lånekassen det ikke er hjemmel for i dagens forskrift om utdanningsstøtte. 86 

Forskriften om utdanningsstøtte fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og vedtas resolusjonen er 87 

det primært opp mot Kunnskapsdepartementet og politisk ledelse den kan brukes for å få 88 

gjennomslag. Ettersom Lånekassen mener at de ikke har muligheten til å praktisere en slik 89 

ordning, må en eventuell presisering om at de har denne fullmakten komme fra politisk ledelse.  90 

Dagens forskrift om utdanningsstøtte § 71 omhandler lån og stipend hvis søkeren (studenten) er 91 

forsinket i utdanningen:  92 

§ 71. Lån og stipend hvis søkerne er forsinket i utdanningen  93 

En søker regnes som forsinket i utdanningen hvis søkeren ikke består en utdanning  94 

 søkeren har fått lån og stipend til. Søkere som er mer enn 60 studiepoeng forsinket, har  95 

 ikke rett til lån og stipend før semesteret etter at forsinkelse som overstiger 60 studiepoeng, 96 

 er hentet inn.  97 

Søkere som er forsinket ut over 60 studiepoeng, kan likevel ha rett til lån og stipend dersom 98 

 forsinkelsen skyldes en av følgende årsaker:  99 

  a. sykdom  100 

  b. fødsel i utdanningsperioden  101 

      c. læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet er ikke tilpasset søkerens 102 

nedsatte          funksjonsevne  103 

             d. andre særlige grunner som gjør det vanskelig å unngå forsinkelse.  104 

Det kan tenke seg at Lånekassen kan ha hjemmel til å gi slike unntak som skissert i 105 

resolusjonsforslaget i § 71 bokstav d, men da må det komme en presisering fra 106 

Kunnskapsdepartementet/politisk ledelse.  107 

Arbeidsutvalget er positive til resolusjonsforslaget og tror at en slik ordning som skisseres vil 108 

komme studenter i en vanskelig økonomisk situasjon til gode og hjelpe dem med å fullføre sine 109 

utdanninger. Vi vil foreslå noen endringsforslag for Sentralstyret.  110 

Endringsforslag 1 - Første kulepunkt:  111 

- Endre fra “studiestøttens kvalifikasjonskrav” til “studiestøtten progresjonskrav”.  112 
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Begrunnelse – I bunn og grunn en redaksjonell endring. Kvalifikasjonskrav kan tolkes til å gjelde 113 

kravene som stilles for å kunne søke/motta studiestøtte, mens progresjonskrav tydeliggjør 114 

intensjonen bak forslaget og vil gjøre det lettere å bruke resolusjonen til NSOs politiske 115 

påvirkningsarbeid.  116 

Endringsforslag 2 – Andre kulepunkt:  117 

- Legge til “, som deretter skal dekke den eventuelle ekstrakostnaden studenten har blitt påført”, 118 

etter “kan plasseres” og før “.”.  119 

Begrunnelse – Arbeidsutvalget mener det er parten som er ansvarlig for at studenter har fått 120 

forsinket studieprogresjon som skal ta over den økonomiske byrden som legges på studentene, og 121 

ikke den enkelte studenten. Er det slik at en skyld faktisk kan plasseres, må den skyldige parten ta 122 

de økonomiske konsekvensene, ikke studenten.  123 

Endringsforslag 3 – Andre kulepunkt:  124 

- Legge til “Studenter skal kunne gå tilbake til å motta ordinær studiestøtte dersom ansvar 125 

plasseres på noen andre enn studenten.” etter setningen.  126 

Begrunnelse - Med det foreslåtte kulepunktet vil vi i praksis si at en eventuell ekstra støtte ikke skal 127 

ytes etter at et ansvar har blitt plassert. Om et ansvar kan plasseres, og studenten ikke er skyld i 128 

forsinkelsen, bør studenten kunne gå tilbake til å motta ordinær studiestøtte.   129 

Endringsforslag 4 – Nytt tredje kulepunkt:  130 

- Legge til nytt tredje kulepunkt “Utestående lån skal ikke gjøres rentebærende dersom studenter 131 

mister tilgang til studiestøtten av årsaker som er utenfor deres kontroll. Gjøres lånet rentebærende 132 

skal påløpte renter i perioden slettes, dersom det viser seg at ansvaret for den forsinkede 133 

studieprogresjonen skyldes andre aktører enn studenten”.   134 

Begrunnelse – Rentene på studielånet begynner å løpe når utdanningen er avsluttet eller avbrutt, 135 

eller dersom studenten ikke lenger for støtte fra Lånekassen. Studenten kan utsette å betale ned 136 

på studielånet, men ettersom rentene vil starte å løpe vil gjelden til studentene øke, noe som igjen 137 

vil straffe studentene økonomisk for å potensielt havne i en situasjon som skyldes andre aktører.   138 

INNSTILLING 139 

 Resolusjonen Like muligheter til en fastlegetjeneste vedtas med de endringer som 140 

vedtas i møtet.  141 

 Resolusjonen Studiestøtte med toleranse for sjeldne situasjoner vedtas med de 142 

endringer som vedtas frem i møtet.  143 
  144 
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VEDLEGG 1: RESOLUSJON OM LIKE MULIGHETER TIL 1 

FASTLEGETJENESTE 2 

Gi studentsamskipnadene mulighet til å ha en fastlegetjeneste for studentene.  3 

Studentenes velferdstilbud er et delt ansvar mellom staten, utdanningsinstitusjonene, vertskommuner 4 

og studentsamskipnadene. Vertskommunen har, sammen med fylket, ansvar for basishelsetjenestene 5 

til studentene. Studentsamskipnadene skal jobbe med spesialiserte tilbud for studentene.  6 

Behovet for velferdstjenester rettet mot studentene varierer fra kommune til kommune. En god dialog 7 

mellom studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene og vertskommunene er avgjørende for å 8 

sikre at velferdstilbudet studentene har behov for, er tilgjengelig. Dette innebærer at velferdstilbudet 9 

studentsamskipnaden tilbyr studentene skal defineres lokalt, i samarbeid med studentene.  10 

Ansvaret for helsetilbudet ligger hos det offentlige.  Studentsamskipnadenes skal være et supplement 11 

med eget tilbud. Samskipnadene burde derfor ha mulighet til å supplere det offentlige på alle områder 12 

der det offentlige tilbudet ikke klarer å ivareta studentene godt nok. Norsk studentorganisasjon er derfor 13 

kritiske til at forskriften om pasientrettigheter mv., fastleger i praksis åpner opp for at 14 

Studentsamskipnaden SiO er den eneste studentsamskipnaden i Norge som kan tilby en 15 

fastlegetjeneste til sine studenter.  16 

Paragraf 3 i forskriften om pasientrettigheter mv., sikrer at fastlegetjenesten tilknyttet 17 

Studentsamskipnaden SiO bare kan velges av studenter og deres barn under 16 år, samt ansatte ved 18 

UiO. Med tilhørende merknad pålegger også forskriften studentene og de ansatte som står på 19 

fastlegen til å velge en ny fastlege når studie-/ansettelsesforholdet er over. Ingen andre 20 

studentsamskipnader har disse unntakene gitt av forskriften.  21 

Om andre studentsamskipnader får hjemmel til å opprette et fastlegetilbud kan de ikke hindre andre 22 

innbyggere i kommunen fra å benytte seg av tilbudet. Dette vil kunne føre til at studentsamskipnadene 23 

er i en situasjon hvor fastlegene deres ikke har studenter som pasienter, og at det da ikke er en 24 

studentvelferdstjeneste. En annen utfordring er at studenter som får fastlege gjennom 25 

studentsamskipnaden, ikke kan fjernes etter at de er ferdige med å studere.  26 

I praksis gjør dette det nærmest umulig for de andre studentsamskipnadene å opprette et fastlegetilbud 27 

om de får hjemmel til dette, da listene til fastlegene vil kunne bli fylt opp av ikke-studenter fra dag én, 28 

samtidig som de ikke kan fjerne brukere når de ikke lengre er studenter.  29 

Forskriften om pasientrettigheter mv. fastleger er fra 2012, men SiO har hatt dette unntaket siden 2001. 30 

Det er på høy tid for at vi får en forskrift som likebehandler studentsamskipnadene og gir dem 31 

muligheten til å tilby fastlegetjenester for studentene hvor det er behov for det, i hele Norge, ikke bare i 32 

Oslo.  33 

NSO mener at:  34 

 § 3 og tilhørende merknad i forskrift om pasientrettigheter mv., fastlege må endres til at alle 35 

studentsamskipnader i Norge inkluderes i forskriften.  36 

  37 

Kilder:  38 

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen - Lovdata 39 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2012-08-29-843
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VEDLEGG 2: RESOLUSJON OM STUDIESTØTTE MED TOLERANSE FOR 1 

SJELDNE SITUASJONER 2 

I Norge har vi en utdanningsstøtteordning som skal gi alle like muligheter til utdanning, samtidig som 3 

samfunnet sikres tilgang på kompetanse. Denne ordningen tjener Norge, studieinstitusjoner og 4 

enkeltmennesker godt på, og er en ordning som skal forvaltes med omhu.  5 

I dag administreres ordningen gjennom Lånekassen, og det stilles en rekke krav til studenter for å 6 

benytte seg av ordningen. Selv om kravene og ordningen som helhet er et gode, finnes det elementer 7 

av ordningen som ikke støtter oppunder dens formål. Et slikt element, er studenter som mister tilgang 8 

til studiestøtte grunnet forsinkelse i studieløpet forårsaket av forhold som studenten selv ikke råder 9 

over, men ligger hos utdanningsinstitusjonen.  10 

Slike studenter, som ligger mer enn ett år bak normert studieprogresjon, mister retten til 11 

utdanningsstøtte, og for mange da også den samme muligheten til utdanning som andre studenter. 12 

Dette kan gjelde studenter som er forsinket grunnet at utdanningsinstitusjonen ikke avholder planlagt 13 

eksamen, at praksisvert velger å ikke lenger være tilgjengelig for praksis eller at forsinkelser blant 14 

tidligere kull overføres til yngre kull.  15 

Det vil aldri være mulig å utelukke slike situasjoner fra å oppstå, men det bør være et mål å redusere 16 

skadeomfanget de kan ha. Noen av de uheldige effektene kan motvirkes ved å ha et rammeverk for 17 

håndtering av ekstraordinære forhold som potensielt er utenfor studentenes ansvar. Førsteprioritet må 18 

være å sikre studentenes umiddelbare økonomiske situasjon, og Lånekassen bør ha muligheten til å 19 

assistere, frem til et ansvar kan plasseres.  20 

En usikker økonomi vanskelig- eller umuliggjør ofte annen korrigering av situasjonen, spesielt for de 21 

som står uten annen støtte enn Lånekassen. Et slikt rammeverk må være tilpasset sjeldne, men svært 22 

varierte, hendelser som ofte har uklare ansvarsfordelinger, frem til de er avsluttet. Det er en 23 

systemsvikt dersom studentene må avslutte studieløpet som følge av økonomi mens situasjonen er 24 

under avklaring.  25 

Et rammeverk bør utformes slik at det er utdanningsinstitusjonen eller dens studentorgan som gis 26 

anledning til å anerkjenne relevante forhold, og formidle omstendighetene videre til Lånekassen. Siste 27 

vurdering bør gjøres av Lånekassen.  28 

Norsk Studentorganisasjon mener derfor at:  29 

 Lånekassen bør, etter oppfordring fra utdanningsinstitusjoner eller studentorganer, gis 30 

anledning til å innføre midlertidige unntak fra studiestøttens kvalifikasjonskrav for en definert 31 

gruppe studenter.  32 

 Eventuell støtte bør ytes i form av studielån frem til et ansvar korrekt kan plasseres.  33 
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Gjelder Miljø- og økonomireglement 

Vedlegg til saken: 1 
1. Gjeldende miljø- og økonomireglement 2 

MILJØ- OG ØKONOMIREGLEMENT 3 

FORMÅL 4 

Revidere Miljø- og økonomireglementet for Norsk studentorganisasjon (NSO).  5 

SAKSPRESENTASJON 6 

I henhold til vedtektene §15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner ved 7 

aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. Reglementet definerer hvem 8 

som har interne fullmakter i organisasjonen, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser 9 

som gjelder.  10 

Reglementet revideres av sentralstyret i henhold til vedtektenes §3.2. Arbeidsutvalget mener at 11 

ordningen med å regulere NSOs miljø- og økonomibestemmelser i samme dokument fungerer 12 

godt, og ønsker å videreføre dette.  13 

Endringene som eventuelt vedtas nå vil tre i kraft fra og med 1. juli 2022.  14 

Arbeidsutvalget foreslår totalt 12 endringer i Miljø- og økonomireglementet. En del av forslagene 15 

handler om å ta de ansattes goder ut av Miljø- og økonomireglementet.  16 

De ansattes goder i NSO er i dag i all hovedsak regulert i særavtalen mellom arbeidsgiver og 17 

arbeidstakere, tariffavtalen og annet lovverk. I tillegg reguleres enkelte av de ansattes goder i 18 

Miljø- og økonomireglementet. Fra ledelsen og de ansatte sin side oppleves det som uryddig at de 19 

ansattes goder og rettigheter er regulert i flere dokumenter enn de må være. Det å ha rettigheter 20 

for ansatte og tillitsvalgte i samme dokument kan også føre til utfordringer når det skal settes 21 

økonomiske tak på ulike ordninger. For å bruke ordningen med depositumslån som eksempel:  22 

Det å sette et tak på depositumslån på 33 000 kr er en fornuftig grense for tillitsvalgte på grunn av 23 

blant annet garantien i opptjente feriepenger. For ansatte med for eksempel samboer vil summen 24 

være lav, ansatte vil også ha høyere feriepengeopptjening og derfor mulighet til å stille en høyere 25 

garanti.  26 

Sekretariatsleder, tillitsvalgt og AU er enige om at den beste løsningen er å ta de ansattes 27 

rettigheter ut av Miljø- og økonomireglementet og la de være regulert i særavtalen. Begge parter er 28 

enige om at dagens rettigheter i miljø- og økonomireglementet overføres til særavtalen. Det å ta de 29 

ansattes goder ut av Miljø- og økonomireglementet er drøftet internt i klubben, de ansattes 30 

tillitsvalgsystem, og en enstemmig klubb støtter forslaget.  31 

https://student.no/dokumenter/okonomireglement/


SST4 05.05-21/22 Miljø- og økonomireglement side 2 

VURDERING 32 

Arbeidsutvalget har foreslått følgende endringer:  33 

1.2 f) Organisasjonens bankkontoer og bruk av nettbank  34 

Dagens formulering: “Leder eller nestleder skal signere alle fakturaer og bilag for utbetaling. Leder 35 

og nestleder kan ikke signere sine egne fakturaer.”  36 

Dagens praksis er at nestleder i NSO signerer på alle bilag, med unntak av sine egne, som leder 37 

signerer på. I en normalsituasjon fungerer dette, men ved enten leder eller nestleders fravær over 38 

tid oppstår det problemer. Dersom leder eller nestleder av ulike grunner ikke skulle kunne signere 39 

på bilag i en periode vil den andre ikke kunne signere på sine egne bilag og de vil ikke kunne 40 

utbetales. Dette kan føre til utfordringer med å betale regninger. Ved å også gi sekretariatsleder 41 

mulighet til å signere vil sjansen for at denne typen problemstillinger oppstår være mye lavere. 42 

Sekretariatsleder innehar prokura for NSO så det er ingen ting som står i veien for at 43 

vedkommende kan signere utlegg.  44 

Endringsforslag: Leder, nestleder eller sekretariatsleder eller dens stedfortreder skal signere alle 45 

fakturaer og bilag for utbetaling. Leder, nestleder og sekretariatsleder eller dens stedfortreder kan 46 

ikke signere sine egne fakturaer.  47 

  48 

1.3  49 

Dagens formulering: “Arbeidsforhold for AU, ansatte og innleid arbeidskraft”  50 

Se begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  51 

Endringsforslag: Arbeidsforhold for AU og innleid arbeidskraft  52 

  53 

1.3 e) Forskudd på lønn  54 

Dagens formulering: “Forskudd på lønn: I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil én 55 

månedslønn utbetalt på forskudd. Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan 56 

arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønnsforskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med 57 

arbeidstakeren om tilbakebetalingen. Eventuelt utestående forskudd skal være tilbakebetalt i sin 58 

helhet før det innvilges ytterligere forskudd på lønn.”  59 

Se begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  60 

Endringsforslag: Forskudd på lønn: I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil én 61 

månedslønn utbetalt på forskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med arbeidstakeren om 62 

tilbakebetalingen. Eventuelt utestående forskudd skal være tilbakebetalt i sin helhet før det 63 

innvilges ytterligere forskudd på lønn.  64 

  65 

1.3 g) Depositumslån  66 

Dagens formulering: “Depositumslån: Dersom ansatte eller tillitsvalgte i lønnet stilling må betale 67 

depositum ved innflytting i ny bolig, kan dette hele eller deler av dette dekkes av organisasjonen. 68 

Depositumet forvaltes i henhold til husleieloven. Lånet skal tilbakebetales ved leieforholdets 69 
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opphør, eller ved utbetaling av sluttoppgjør, avhengig av hva som inntreffer først. Den ansatte eller 70 

tillitsvalgte som depositumet betales til signerer en gjeldserklæring til organisasjonen på beløpet. 71 

Sikkerhet for lånet tas i vedkommendes feriepenger og lånet er begrenset til 33 000 kr.”  72 

Se begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  73 

Endringsforslag: Depositumslån: Dersom tillitsvalgte i lønnet stilling må betale depositum ved 74 

innflytting i ny bolig, kan hele eller deler av dette dekkes av organisasjonen. Depositumet forvaltes 75 

i henhold til husleieloven. Lånet skal tilbakebetales ved leieforholdets opphør, eller ved utbetaling 76 

av sluttoppgjør, avhengig av hva som inntreffer først. Den tillitsvalgte som depositumet betales til 77 

signerer en gjeldserklæring til organisasjonen på beløpet. Sikkerhet for lånet tas i vedkommendes 78 

feriepenger og lånet er begrenset til 33 000 kr.  79 

  80 

1.3 h) AUs lønn  81 

Dagens formulering: “AU lønnes i Ltr. 29”.  82 

Arbeidsutvalget foreslår å øke lønnen til arbeidsutvalget med ett lønnstrinn. I dag lønnes AU etter 83 

lønnstrinn 29 som er en årlig inntekt på 349 100 kroner før skatt for 2021. Med en økning til 84 

lønnstrinn 30 vil arbeidsutvalgets årlige inntekt ligge på 353 100 før skatt. Dette gir hver enkelt i 85 

arbeidsutvalget en årlig lønnsøkning på 4 000 kroner før skatt.  86 

Forslaget om å øke til lønnstrinn 30 vil gi en økning i AUs honorar på 1.15 prosent. Tidligere har 87 

det variert veldig i hvor stor grad AUs lønn har blitt justert regelmessig. AUs lønn ble sist justert i 88 

2021, da ble den satt opp fra lønnstrinn 25 til lønnstrinn 29. Sist gang AUs lønn ble justert før 2021 89 

var i 2015. Ved å ikke regelmessig justere AUs lønn etter generell pris og lønnsvekst vil AU fra år 90 

til år i realiteten gå ned i lønn. Ved å ikke regelmessig justere AUs lønn ender man også fort opp i 91 

situasjoner der man etter flere år uten økning tar en stor økning i ett jafs. En jevn lønnsvekst er 92 

enklere å budsjettere med enn store uregelmessige lønnsoppganger.   93 

AU mener det er mest ansvarlig både budsjettmessig og med tanke på at AUs lønn skal holde seg 94 

på et akseptabelt nivå å foreta en liten justering av AUs lønn og sette den opp til lønnstrinn 30.  95 

Arbeidsutvalget mener samtidig at økningen til lønnstrinn 30 ikke vil gjenspeile arbeidsoppgaver 96 

eller –mengde, og at organisasjonen fremdeles vil være tjent med at tillitsverv slik som 97 

arbeidsutvalget har en lønn et stykke under en vanlig arbeidstaker.  98 

Endringsforslag: AU lønnes i Ltr. 30.  99 

  100 

1.3 h) Trening  101 

Dagens formulering: “NSO dekker også dokumenterte utgifter til idretts- og treningsrelaterte 102 

aktiviteter oppad begrenset til 3600 per AU-medlem per AU-periode.”  103 

Summen som er satt av til å dekke utgifter til trening dekker ikke de faktiske kostnadene det 104 

innebærer å være knytta til et treningssenter. AU medlemmene kan velge å benytte seg av andre 105 

måter å trene på, men månedsprisen på treningssenter framstår som det mest naturlige 106 

kostnadsnivået å tilpasse ordninga etter. Månedsprisen på treningssenter i Oslo varierer veldig i 107 

pris. For eksempel koster et medlemskap hos Fresh Fitness, en av de billigere aktørene, 339 kr i 108 
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måneden. SiO koster 569 kr og SATS 559 kr. AU foreslår derfor å øke summen satt av til å dekke 109 

idretts- og treningsrelaterte aktiviteter så den faktisk dekker kostnaden det medfører å trene på ett 110 

lavpris treningssenter.  111 

Endringsforslag: NSO dekker også dokumenterte utgifter til idretts- og treningsrelaterte aktiviteter 112 

oppad begrenset til 4100 per AU-medlem per AU-periode.  113 

  114 

1.3 h) Ekstraordinære arrangementer og reiser  115 

Dagens formulering: “Ved ekstraordinære arrangementer og reiser kan medlemmer av AU få 116 

kostgodtgjørelse etter statens satser for reiser etter avtale med leder, nestleder eller 117 

sekretariatsleder.”  118 

Dette er en ordning som i praksis ikke brukes i dag. Det er vanskelig å definere hva 119 

ekstraordinære arrangementer og reiser er. AU mener at på reiser, ekstraordinære eller ikke så 120 

holder det at AU medlemmer får dekt kostgodtgjørelse etter satsene som alle andre tillitsvalgte i 121 

NSO følger.  122 

Endringsforslag: Fjerne punktet.  123 

  124 

2.1.1 b) Andre ordninger for tillitsvalgte i og på vegne av organisasjonen  125 

Dagens formulering: “Dersom deltakere på møter eller arrangementer har et ugyldig fravær utover 126 

25 % av møtet eller arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte 127 

forpliktelse til å dekke reise- og oppholdskostnader.  Tilstedeværelse på møter og arrangementer 128 

registreres gjennom deltakelse på opprop. Fravær utover denne grensen skal godkjennes av leder 129 

eller nestleder. For landsmøter og sentralstyremøter gis spesifiseringer for håndtering av fravær i 130 

forretningsorden.”  131 

AU mener at det er ryddig å definere hva som er å regne som godkjent fravær samt hvem som 132 

godkjenner et eventuelt gyldig fravær. Definisjonen er henta fra 2.1.1 c.  133 

Endringsforslag: Dersom deltakere på møter eller arrangementer har et ugyldig fravær utover 25 % 134 

av møtet eller arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til 135 

å dekke reise- og oppholdskostnader. Unntak som obligatorisk undervisning, representasjon på 136 

vegne av NSO, sykdom, omsorg for barn eller andre tungtveiende årsaker kan godkjennes av 137 

leder eller nestleder. Tilstedeværelse på møter og arrangementer registreres gjennom deltakelse 138 

på opprop. Fravær utover denne grensen skal godkjennes av leder eller nestleder. For landsmøter 139 

og sentralstyremøter gis spesifiseringer for håndtering av fravær i forretningsorden.  140 

  141 

2.1.3 e) Beregning av diett i utlandet  142 

Dagens formulering: “Utenlandsdelen av reisen starter ved avgangstid til det transportmiddel som 143 

fører den tillitsvalgte/ansatte ut av landet.”  144 

Se begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  145 
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Endringsforslag: Utenlandsdelen av reisen starter ved avgangstid til det transportmiddel som fører 146 

den tillitsvalgte ut av landet.  147 

  148 

2.3 c) Telefoni  149 

Dagens formulering: “Utgifter til privat mobiltelefon til tillitsvalgte eller ansatte dekkes etter avtale 150 

godkjent av leder eller nestleder.”  151 

Arbeidsutvalget har jobbtelefon og har derfor ikke behov for å få dekt utgifter til privat telefon. Det 152 

er også etter hvert blitt standard i de aller fleste mobilabonnementer at tale og SMS er inkludert. 153 

Det er derfor i liten grad behov for å dekke utgifter i korte perioder der enkelte tillitsvalgte må bruke 154 

telefon til å ringe mye. Dette oppleves som en utdatert og overflødig ordning. Se ellers 155 

begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  156 

Endringsforslag: Punktet fjernes  157 

  158 

2.3 f) Andre ordninger for tillitsvalgte i og på vegne av organisasjonen  159 

Dagens formulering: “Som hovedregel dekkes ikke utgifter til alkoholholdige drikkevarer. Unntak 160 

skal godkjennes av leder, nestleder eller sekretariatsleder.”  161 

Det skal være en høy terskel for å godkjenne dekking av utgifter til alkoholholdige drikkevarer i 162 

NSO. Sånn som punktet i dag er formulert kan leder, nestleder og sekretariatsleder godkjenne 163 

utgifter til alkohol hver for seg. Ved å endre til at enten leder og sekretariatsleder, leder og 164 

nestleder eller sekretariatsleder og nestleder i felleskap skal godkjenne øker vi terskelen for at 165 

NSO dekker utgifter til alkohol.  166 

Endringsforslag: Som hovedregel dekkes ikke utgifter til alkoholholdige drikkevarer. Unntak skal 167 

godkjennes av minst to av leder, nestleder og sekretariatsleder.  168 

  169 

3.1 c) Transport  170 

Punktet sier i dag “Eventuelle unntak gjøres dersom miljøvennlige transportmidler har en reisetid 171 

på over 7 timer, eller ved forhåndsgodkjennelse av leder eller nestleder.”  172 

I NSO bør vi reise mest mulig miljøvennlig. Dagens grense på 7 timer er litt for lav til at den slår inn 173 

på enkelte strekninger der tog er et godt alternativ til fly. Som Oslo – Bergen. AU ønsker å legge 174 

opp til mer bruk av tog og buss og foreslår derfor å øke grensa til 8 timer.  175 

Endringsforslag: Eventuelle unntak gjøres dersom mer miljøvennlige transportmidler har en 176 

reisetid på over 8 timer, eller ved forhåndsgodkjennelse av leder eller nestleder.  177 

  178 

3.3 b) Papirløse møter  179 

Dagens formulering: “NSO skal tilrettelegge for at møter og arrangement kan avholdes papirløst.”  180 

Dette er etter AUs vurdering et punkt som henger igjen fra en annen tid. I dag er det en selvfølge 181 

at alle møter i NSO skal gjennomføres papirløse. Både av hensyn til kostnader og miljø. I dag 182 
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kopierer vi kun opp papirer til deltakere på møter som av medisinske årsaker har behov for det. AU 183 

mener at punktet er overflødig og utdatert og bør fjernes.  184 

Endringsforslag: Fjerne punktet  185 

INNSTILLING 186 

 Miljø- og økonomireglementet vedtas med endringer. 187 

 AU gis redaksjonell fullmakt til å endre nummer og bokstaver i titler der det er nødvending 188 

etter eventuelle fjerninger av punkter. 189 

 Reglementet er gjeldende fra 01.07.2022. 190 
  191 
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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 04.03.2022 - 06.03.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST4 06.07-21/22  

Gjelder Innstillinger til landsmøtet 2022 

INNSTILLINGER TIL LANDSMØTET 2022 1 

FORMÅL 2 

Innstille på saker til Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2022. 3 

SAKSPRESENTASJON 4 

Basert på sentralstyrets vedtak om foreløpig saksliste til LM 2022 på SST2 legges det opp til at 5 

sentralstyret på SST4 innstiller på:  6 

 Godkjenning av forretningsorden 7 

 Årsrapport for NSO 2021 8 

 Rammebudsjett for 2023  9 

 Handlingsplan for 2022/2023 10 

 Internasjonal plattform 11 

 Generaldebatt 12 

Øvrige konstitueringssaker, rapporter, fondsdisponeringer til regnskapet for 2021 og 13 

resolusjoner innstilles på av sentralstyret på SST5. Vedtekter innstilles på av 14 

vedtektskomiteen, og godkjenning av regnskap innstilles på av kontrollkomiteen. 15 

INNSTILLING 16 

 Se innstilling i den enkelte sak.  17 
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Landsmøtet Sakspapir 

 

Møtedato 04.03.2022 - 06.03.2022 

Ansvarlig Sentralstyret 

Saksnummer LM12 00.04-22  

Gjelder Godkjenning av forretningsorden 

Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til forretningsorden for landsmøtet 2022 2 

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 3 

FORMÅL 4 

Godkjenne en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2022.  5 

SAKSPRESENTASJON 6 

Forretningsordenen regulerer gjennomføringen av landsmøtet. Denne kommer i tillegg til 7 

vedtektenes bestemmelser.  8 

Møteledelsen planlegger og leder møtet i henhold til forretningsordenen.  9 

Alle som deltar på landsmøtet, har ansvar for å sette seg godt inn i forretningsordenen. Et 10 

demokratisk, ryddig og effektivt landsmøte forutsetter en felles forståelse av hvordan landsmøtet 11 

skal gjennomføres.  12 

Digital gjennomføring av landsmøtet gjøres gjennom bruk av blant annet det digitale møtesystemet 13 

GoPlenum. I GoPlenum tegner de som har talerett seg til talerlisten for innlegg, replikk osv. Det er i 14 

dette systemet tilstedeværelse registreres. Det er også her voteringer gjennomføres ved at de 15 

stemmeberettigede stemmer for og mot forslag. Møteledelsen har oversikt over antallet til stede og 16 

stemmeberettigede i GoPlenum, og får opp resultatet ved avstemninger.    17 

INNSTILLING 18 

Forretningsorden for NSOs landsmøte 2022 godkjennes.   19 
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VEDLEGG 1: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 1 

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSMØTET 2022 2 

1          Landsmøtet  3 

Landsmøtet er Norsk studentorganisasjons (NSO) øverste organ. Møtet reguleres av kapittel 4 i 4 

NSOs vedtekter, samt denne forretningsordenen.  5 

1.1 Landsmøtets delegater  6 

Landsmøtets delegater velges av medlemmene etter §§ 4.2-4.4 i vedtektene.  7 

1.2 Landsmøtets observatører  8 

Landsmøtets observatører er regulert etter §§ 4.5.1-4.5.3 i vedtektene.  9 

Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett:  10 

 Sentralstyremedlemmer  11 

 Arbeidsutvalget  12 

 Kontrollkomiteen  13 

 Valgkomiteen  14 

 Komiteer som innstiller direkte til landsmøtet  15 

 Politiske komiteer  16 

Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:  17 

 Sekretariatet i Norsk studentorganisasjon  18 

 Vara fra medlemmer i henhold til § 4.3  19 

 Kandidater til arbeidsutvalget  20 

 Én representant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet  21 

 Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU)  22 

 Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 23 

(NOKUT)  24 

 Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)  25 

 Én representant fra studentene i styret i Lånekassen  26 

 Én representant fra European Students’ Union (ESU)  27 

 Én representant fra ANSA  28 

 Én representant fra Velferdstingene i Norge (ViN)  29 

 Én representant fra studentene i Samskipnadsrådet  30 

 En representant fra Organisasjonen for Norske fagskolestudenter (ONF)  31 

1.3 Rettigheter og plikter i møtet  32 

Godkjente delegater har møteplikt, talerett, forslagsrett og stemmerett. Delegatene godkjennes av 33 

landsmøtet etter innstilling fra sentralstyret. For å få godkjent sine delegater må medlemmet ha 34 

levert inn bekreftelse på valg av delegater og varadelegater som angitt i kunngjøringen av 35 

landsmøtet.  36 
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Observatører i henhold til forretningsordenens punkt 1.2 har tale- og forslagsrett. Andre 37 

organisasjoner og personer som inviteres til landsmøtet får gjestestatus uten tale- og forslagsrett.  38 

1.4 Beslutningsdyktighet  39 

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 60 prosent av de valgte delegatene er til stede, i 40 

henhold til vedtektenes § 14.3.  41 

1.5 Permisjoner og overdragelse av delegatstatus  42 

Dersom delegater eller observatører med møteplikt ønsker å forlate møtet underveis i 43 

forhandlingene må det søkes om permisjon. Søknad om permisjon føres på anvist sted og 44 

oversendes fullmaktskomiteen for behandling.  45 

Alle søknader om permisjon skal inneholde en begrunnelse som kan vurderes av 46 

fullmaktskomiteen. Fullmaktskomiteen behandler permisjonssøknader fortløpende. Søknader 47 

innvilges ved gyldig fravær. Med gyldig fravær menes: obligatorisk undervisning, representasjon 48 

på vegne av NSO, sykdom, omsorg for barn eller andre tungtveiende årsaker. Delegater i 49 

redaksjonskomite gis også gyldig fravær etter søknad. Fullmaktskomiteens avgjørelse kan ankes i 50 

møtet. Delegater/observatører med møteplikt kan forlate møtet dersom deres søknad innvilges.  51 

Delegater som forlater møtet, får sin delegatstatus i det digitale møtesystemet deaktivert. Det 52 

kreves godkjenning fra fullmaktskomiteen for å overdra delegatstatus fra en delegat til en vara. 53 

Ved overdragelse av delegatstatus til en vara skal det angis hvem delegatstatusen overdras til.  54 

Møteledelsen sørger for oversikt over hvem som er til stede, stemmeberettigede og 55 

vedtaksdyktighet i møtet gjennom registrering i det digitale møtesystemet. Fullmaktskomiteen har 56 

ansvar for å følge med på vedtaksdyktigheten.  57 

1.6 Ikke godkjent fravær  58 

Dersom en delegat eller en observatør forlater møtet uten godkjent permisjonssøknad, kan dette 59 

føre til tap av delegat- eller observatørstatus på møtet.  60 

Det blir gjennomført opptelling minimum to ganger hver dag. Delegater som ikke har godkjent 61 

permisjon, og er fraværende på to – 2 – opptellinger, mister delegatstatusen. Delegatstatus kan 62 

overdras til vara. Observatører med møteplikt som ikke har godkjent permisjon og er fraværende 63 

ved to – 2 – opptellinger, mister observatørstatusen.  64 

Fullmaktskomiteen fører liste over tilstedeværende ved opptelling og informerer møtet dersom 65 

noen mister sin delegatstatus.  66 

Det er mulig å anke tap av delegat- eller observatørstatus i møtet. Dersom en delegasjon mister en 67 

delegat, blir det aktuelle medlemmet fakturert for delegatens reise og opphold i forbindelse med 68 

møtet. Ved tap av observatørstatus blir den aktuelle personen fakturert for reise og opphold i 69 

forbindelse med møtet.  70 

1.7 Etiske retningslinjer og retningslinjer for trygg organisasjon   71 

Landsmøtets deltakere plikter å gjøre seg kjent med og følge organisasjonens vedtatte etiske 72 

retningslinjer og retningslinjer for trygg organisasjon.  73 

2 Midlertidige landsmøteverv  74 
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2.1 Fullmaktskomité  75 

Kontrollkomiteen fungerer som fullmaktskomité på landsmøtet. Dersom det er behov for flere 76 

medlemmer av fullmaktskomiteen skal disse godkjennes under konstitueringen, etter innstilling fra 77 

sentralstyret.  78 

2.2 Redaksjonskomité  79 

Landsmøtet kan sette sammen redaksjonskomiteer for å behandle innkomne forslag. Hver komité 80 

skal bestå av fem – 5 – personer.  81 

Redaksjonskomiteene godkjennes under konstitueringen, etter innstilling fra sentralstyret. Det 82 

velges ingen leder for komiteene. Redaksjonskomiteene bestemmer selv hvem av 83 

komitemedlemmene som skal presentere komiteens innstilling i landsmøtet.  84 

Den enkelte komité bør være sammensatt ut fra geografiske kriterier. Det skal tilstrebes at 85 

komiteene har kjønnsbalanse. Kun delegater kan være i en redaksjonskomité.  86 

2.3 Mandat for redaksjonskomité  87 

Redaksjonskomiteenes mandat er å redigere og samordne innkomne forslag til et helhetlig forslag 88 

til vedtak. Dette gjøres ved å innstille på de enkelte forslagene og sette opp forslag til en 89 

voteringsorden.  90 

Komiteens innstilling skal ta hensyn til debatten i møtet. Redaksjonskomiteen har anledning til å 91 

utarbeide redaksjonelle eller omforente forslag. Det er ikke anledning for komiteen å utarbeide 92 

forslag som har nytt meningsinnhold enn det som er fremmet i møtet.  93 

Det er mulig å levere delt innstilling ved uenighet i komiteen; det skal da fremgå i dokumentet 94 

hvem som står bak de ulike innstillingene.  95 

2.4 Møteledelse  96 

Møteledelsen består av inntil seks – 6 – personer, med bistand fra sekretariatet i NSO. 97 

Møteledelsen godkjennes under konstituering, etter innstilling fra sentralstyret. Sekretariatet fører 98 

protokoll, med bistand fra eventuelle bisittere.  99 

3 Saksbehandling under landsmøtet  100 

3.1 Lukking av møtet  101 

Landsmøtets saksbehandling er normalt åpen for offentligheten, i henhold til vedtektenes § 4.1.  102 

Landsmøtet kan, med kvalifisert flertall, vedta å lukke møtet etter bestemmelsene i vedtektenes § 103 

16.6. Ved forslag om lukking av møtet skal debatt om dette foretas med kun personer med 104 

rettigheter etter §§ 4.5.1 og 4.5.2 til stede.  105 

3.2 Innvilgning av talerett til gjester  106 

Landsmøtet kan, med kvalifisert flertall, innvilge gjester talerett i enkeltsaker.  107 

3.3 Talestol  108 

Ordet tas fra anvist plass.  109 
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3.4 Taletid  110 

Taletiden på innlegg skal ikke vare lenger enn to – 2 – minutter.  111 

Det gis adgang til to – 2 – replikker til hvert innlegg, med anledning til svarreplikk. Replikker skal 112 

ikke vare lenger enn ett – 1 – minutt.  113 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid og replikkveksling i 114 

enkeltsaker, eller for hele møtet. Møteledelsen kan foreslå å kutte replikker dersom inntegnet liste 115 

overskrider avsatt tid til debatten. Vedtaket gjelder først etter de to neste innleggene. Personer 116 

som ikke har norsk som morsmål kan innvilges ett – 1 – minutt ekstra taletid per innlegg.  117 

3.5 Inntegning til debatt  118 

Inntegning til debatt gjøres til møteledelsen elektronisk.  119 

Inntegning skjer på angitt sted i det digitale møtesystemet. Møteledelsen skal gjøre møtet 120 

oppmerksom på hvilke frister som gjelder for inntegningen.  121 

Møteledelsen har anledning til å redigere talerlisten slik at forslagsstillere får presentert sine 122 

forslag tidlig i debatten.  123 

3.6 Til orden  124 

Den som tegner seg til forretningsorden eller voteringsordenen skal få ordet umiddelbart etter at 125 

pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da ett – 1 – minutt. Det gis ikke replikker til slike 126 

innlegg.  127 

Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike tilfeller. Møtet kan overprøve møteledelsens 128 

avgjørelse.  129 

Eventuell votering i slike saker gjøres før debatten i den aktuelle saken fortsetter.  130 

3.7 Sette strek  131 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes. Det innebærer at inntegning til 132 

innlegg og levering av nye forslag avsluttes. Dette vedtas med alminnelig flertall.  133 

Når det er vedtatt at strek skal settes, gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste talers 134 

innlegg, før talerlisten så leses opp og strek er satt.  135 

3.8 Sette kontantstrek  136 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at det settes kontantstrek. Da strykes 137 

resterende navn på talerlisten og debatten avsluttes umiddelbart. Dette vedtas med kvalifisert 138 

flertall.  139 

3.9 Innlevering og presentasjon av forslag  140 

Forslag skal leveres skriftlig på angitt måte.   141 

Alle forslag skal presenteres muntlig for landsmøtet. Forslag som er levert på forhånd, innen gitt 142 

frist, ansees som fremmet og presentert. Alle forhåndsleverte forslag gjøres tilgjengelig før 143 

møtestart.  144 
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Dersom forslag blir levert av personer uten forslagsrett i møtet, blir forslaget forkastet uten videre 145 

behandling.  146 

3.10 Frister for innlevering av forslag  147 

Alle forslag skal leveres før strek er satt i debatten.  148 

Forslag til resolusjoner må leveres innen gitt frist, før møtestart.  149 

Forslag til vedtektsendringer må være arbeidsutvalget i hende 6 uker før begynnelsen av 150 

landsmøtet, i henhold til vedtektenes § 16.3.  151 

For valg gjelder egne frister. Se punkt 5.2.  152 

3.11 Behandling av resolusjoner  153 

Landsmøtet tar først stilling til hvilke resolusjoner som skal behandles, etter innstilling fra 154 

sentralstyret. Disse blir deretter behandlet på ordinær måte i landsmøtet.  155 

3.12 Protokolltilførsler  156 

Protokolltilførsler kan leveres av alle med forslagsrett. Protokolltilførsler skal være knyttet til en sak 157 

eller saksbehandlingen, og meldes innen den aktuelle saken er lukket.  158 

Protokolltilførselen leveres skriftlig til møteledelsen på angitt sted, og refererer til den aktuelle 159 

saken. Når debatten i saken er avsluttet skal protokolltilførselen presenteres muntlig for 160 

landsmøtet av den som har levert protokolltilførselen.  161 

Protokolltilførsler blir gjort tilgjengelig for tilslutning ut neste pause i møtet. En tilslutter seg en 162 

protokolltilførsel ved å påføre fullt navn, delegatnummer og institusjonstilknytning.   163 

3.13 Statistikk  164 

Elektronisk registrert informasjon om innlegg fra talerstolen, per institusjon og kjønn, skal 165 

anonymiseres og gjøres tilgjengelig.  166 

4 Voteringer  167 

4.1 Gjennomføring av voteringer  168 

Votering gjennomføres i digitalt møtesystem. Voteringene gjennomføres av møteledelsen og 169 

resultatet kontrolleres og kunngjøres av møteledelsen.  170 

4.2 Definisjoner, i henhold til vedtektenes § 14.1  171 

a)  Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 172 

 mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer.  173 

b)  Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende  stemmeberettigede 174 

på møtet stemmer for forslaget.  175 

c)  Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på 176 

møtet stemmer for forslaget.  177 
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d) 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når minst 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på 178 

møtet stemmer for forslaget.  179 

4.3 Avgjørelse av votering  180 

Voteringer avgjøres, i henhold til vedtektenes § 14.2, ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er 181 

bestemt.   182 

4.4 Prøvevotering  183 

Delegater, møteledelsen og medlemmer av møtets redaksjonskomiteer kan foreslå prøvevotering. 184 

Dersom dette foreslås skal prøvevoteringen gjennomføres umiddelbart etter at pågående innlegg 185 

og replikkveksling er ferdig.  186 

4.5 Votering over flere forslag under ett  187 

Møteledelsen kan foreslå å votere over flere forslag under ett (blokkvotering).  188 

Delegater kan kreve separat votering på enkeltforslag. Møteledelsen åpner for dette før hver 189 

voteringssekvens.  190 

Forslag om blokkvotering avgjøres med alminnelig flertall.  191 

5 Valg  192 

Alle personvalg med mer enn én kandidat skal foregå elektronisk. Ved personvalg benyttes 193 

preferansevalg, i henhold til vedtektenes § 13.3 og retningslinjene for preferansevalg.  194 

Ved likt antall kandidater som plasser kan akklamasjon benyttes, med mindre en kandidat eller 195 

delegat krever ordinært valg.  196 

5.1 Fremme kandidatur  197 

Kandidater må fremmes på eget skjema på student.no, innen gitte frister.  198 

5.2 Trekke kandidatur  199 

Dersom en kandidat ønsker å trekke sitt kandidatur, må kandidaten formidle dette skriftlig til 200 

valg@student.no innen gitt frist. Kandidater er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med hvilke frister 201 

som gjelder. Fristen for å trekke kandidatur er alltid lik fristen for å stille.  202 

5.3 Presentasjon av kandidater og valgkomiteens innstilling  203 

Alle kandidatpresentasjoner skal gjøres tilgjengelig for landsmøtet. Valgkomiteen presenterer sine 204 

innstillinger til valgene som fastsatt i tidsplanen.  205 

5.4 Valgtale  206 

Kandidater til arbeidsutvalget, sentralstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen og ledere av politiske 207 

komiteer og leder av prinsipprogramkomiteen gis anledning til valgtaler.  208 

Taletiden fastsettes av møteledelsen, men skal maksimalt være tre – 3 – minutter for AU-209 

kandidater og ett – 1 – minutt for de andre ovennevnte vervene. Det gis ikke anledning til å holde 210 

støttetaler eller ytterligere presentasjoner av kandidatene.  211 

mailto:valg@student.no
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Dersom en kandidat, som har anledning til å holde valgtale, ikke selv er til stede, kan en annen 212 

person med talerett i møtet holde valgtalen på vegne av kandidaten.  213 

Kandidater til øvrige verv blir presentert gjennom sin kandidatpresentasjon, som skal gjøres 214 

tilgjengelig for landsmøtet.  215 

5.5 Kunngjøring av valgresultat  216 

Kontrollkomiteen oppgir valgtall og hvilken valgrunde kandidatene velges i ved offentliggjøring av 217 

valgresultatene. Stemmetallene for arbeidsutvalget skal offentliggjøres. Stemmetallene til de 218 

øvrige vervene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre eget stemmetall.  219 

6 Sluttbestemmelser  220 

6.1 Spørsmål som ikke er regulert  221 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsordenen, eller gjennom vedtektene, skal 222 

landsmøtet, med alminnelig flertall, avgjøre hvilken praksis som skal gjelde.  223 

6.2 Fravik fra forretningsordenen  224 

Dersom et spørsmål ikke er regulert gjennom vedtektene, kan landsmøtet, med kvalifisert flertall, 225 

endre eller fravike forretningsordenen i løpet av møtet.  226 
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OM NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO) 23 

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike 24 

studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om 25 

lag 250 000 studenter. 26 

NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme 27 

engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, samt å 28 

representere sine medlemmer. NSO er partipolitisk uavhengig. 29 

NSO ble stiftet 25. april 2010, og startet sitt virke 1. juli samme år. Organisasjonen ble stiftet 30 

gjennom sammenslåingen av Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU).  31 

NORSK STUDENTORGANISASJONS MEDLEMMER 32 

Studentorgan ved universiteter og høyskoler i Norge etter universitets- og høyskoleloven § 4-1 (1) 33 

første setning kan søke medlemskap i Norsk studentorganisasjon. Øverste studentorgan ved 34 

følgende utdanningsinstitusjoner har vært medlemmer i 2021: 35 

 36 

NORSK STUDENTORGANISASJONS ORGANER 37 

Landsmøtet 38 

Landsmøtet (LM) er organisasjonens øverste organ. Alle medlemmene i NSO har representasjon i 39 

landsmøtet. Landsmøtet består av 181 delegater som vedtar organisasjonens viktigste 40 

styringsdokumenter og velger sentralstyret, arbeidsutvalget og politiske og organisatoriske 41 

komiteer. 42 

NSOs 11. landsmøte ble avholdt digitalt 22 april – 25 april. 43 

Landsmøtet 2021 hadde følgende delegatfordeling: 44 

 45 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges Handelshøyskole 

 Ansgar Høyskole  Forsvarets høyskole 

Bergen Arkitekthøgskole Norges idrettshøgskole 

Handelshøyskolen BI i Oslo NLA Høgskolen 

Dronning Mauds Minne Høgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole Norges musikkhøgskole 

Høgskolen i Molde Nord universitet 

Høgskolen i Østfold Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Høyskolen Kristiania (inkludert 
Westerdals Oslo Act) 

OsloMet - storbyuniversitetet 

Høgskulen på Vestlandet Universitetet i Agder 

Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 

Høgskolen i Innlandet Universitetet i Oslo 

Kunsthøgskolen i Oslo Universitetet i Stavanger 

Lovisenberg diakonale høgskole UiT Norges arktiske universitet 

MF vitenskapelig høyskole for teologi, 
religion og samfunn 

Universitetet i Sørøst-Norge 

Politihøgskolen VID vitenskapelige høgskole 
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 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

Følgende dokumenter ble vedtatt på landsmøtet 2021: 65 

 Handlingsplan 2021/20221
 66 

 Rammebudsjett for 20222
 67 

 Årsrapport for 20203
 68 

 69 

Protokollen fra NSO landsmøtet 2021 finnes i sin helhet på student.no4 70 
  71 

                                              
1 Handlingsplan 2021/2022: https://www.student.no/content/uploads/2021/04/Vedtatt-Handlingsplan-20212022.pdf 
2 Rammebudsjett for 2022: https://student.no/content/uploads/2020/10/Rammebudsjett-for-2021.pdf 
3 Årsrapport for 2020: https://www.student.no/content/uploads/2021/03/Årsrapport-for-Norsk-studentorganisasjon-
2020.pdf 
4 Protokoll fra NSO landsmøte 2021: https://www.student.no/content/uploads/2021/06/Protokoll-Landsmøte-
2021-LM11-22.04.21-24.04.21.pdf 

Institusjon Delegater 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 1 

Bergen Arkitekthøgskole 1 

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 2 

Dronning Mauds Minne Høgskole 2 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 1 

Handelshøyskolen BI i Oslo 6 

Høgskolen i Innlandet 10 

Høgskolen i Molde 2 

Høgskolen i Østfold 5 

Høgskulen i Volda 3 

Høgskulen på Vestlandet 9 

Høyskolen Kristiania* 4 

Kunsthøgskolen i Oslo 1 

Lovisenberg diakonale høgskole 2 

NLA Høgskolen 2 

Nord universitet 7 

Norges Dansehøyskole 1 

Norges Handelshøyskole 3 

Norges idrettshøyskole 2 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4 

Norges musikkhøgskole 1 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet 26 

OsloMet – Storbyuniversitetet 13 

Politihøgskolen 2 

UiT – Norges arktiske universitet 11 

Universitetet i Agder 9 

Universitetet i Bergen 11 

Universitetet i Oslo 17 

Universitetet i Stavanger 8 

Universitetet i Sørøst-Norge 12 

VID vitenskapelige høgskole 4 

https://www.student.no/content/uploads/2021/04/Vedtatt-Handlingsplan-20212022.pdf
https://student.no/content/uploads/2020/10/Rammebudsjett-for-2021.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2021/03/Årsrapport-for-Norsk-studentorganisasjon-2020.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2021/03/Årsrapport-for-Norsk-studentorganisasjon-2020.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2021/06/Protokoll-Landsmøte-2021-LM11-22.04.21-24.04.21.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2021/06/Protokoll-Landsmøte-2021-LM11-22.04.21-24.04.21.pdf
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 72 
Landsmøtet 2021 hadde følgende møteledelse: 73 

Aleksander Gjøsæter Magnus Johannessen, Natalie Johnsen, Mia Milde, Sindre Kristian Alvsvåg 74 

og Håkon Randgaard Mikalsen 75 

 76 

Sentralstyret 77 

Sentralstyret (SST) er NSOs øverste organ mellom landsmøtene. 78 

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene til landsmøtet. Mellom landsmøtene kan sentralstyret 79 

vedta politikk som utdyper politikken som landsmøtet har vedtatt. Sentralstyret vedtar også 80 

mandatene til de politiske komiteene og fagrådet, samt spesifisert budsjett for NSO. 81 

Landsmøtet velger årlig 13 medlemmer til sentralstyret. Det velges også prioriterte varaer i et 82 

separat valg. 83 

Vedtektenes § 13.7.1 krever at sentralstyret består av minst én person fra hver region og hver 84 

institusjonskategori. 85 

I 2021 har sentralstyret har hatt følgende sammensetning: 86 

Fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021: 87 

 88 

Medlem Anette Arneberg 

Medlem Bjørn Olav Østeby 

Medlem Daniel Hansen Masvik 

Medlem Emelie Johansen 

Medlem Emily MacPherson 

Medlem Emma Bø 

Medlem Eskil Uggen 

Medlem Fatema Al-Musawi 

Medlem Felix Volpe 

Medlem Johannes Saastad 

Medlem Ola Gimse Estenstad 

Medlem Stine Johannessen 

Medlem Åste Solheim Hagerup 

1. vara Sandra Amalie Lid Krumsvik 

2. vara Åse Berg Dybvik 

3. vara Jonas Dahlberg Toft 

4. vara Andreas Knudsen Sund 

5. vara Tina Tufte Holtsdalen 

 89 

Fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022: 90 

Medlem Olea Magdalene Norset 

Medlem Anna Emilie Hagen 

Medlem Gesine Fisher 
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Medlem Torjus  Levisen Johansen 

Medlem Thomas Finnøy Trouiller 

Medlem Maika Marie Godal Dam 

Medlem Tina Tufte Holtsdalen 

Medlem Ola Gimse Estenstad 

Medlem Jonas Dahlberg Toft 

Medlem Frida Rasmussen 

Medlem Johannes Saastad 

Medlem Henriette Seim 

Medlem Iben  Nesset 

1. vara Victor Zimmer 

2. vara Kristoffer Eik 

3. vara Trym Nikolas Rimmen 

4. vara Guled Yusuf Mohammad 

5. vara Tilde Dalberg 
 91 

Sentralstyret hadde følgende møter i 2021: 92 
 93 

 SST4-20/21, 5.mars - 7 mars   94 
 SST5-20/21, april 95 
 SST6-20/21, 5 juni – 6 juni 96 
 SST1-21/22, 10 september – 12 september 97 
 SST2-21/22, 28 oktober 98 

 SST3-21/22, 4 desember – 5 desember 99 
 100 

Sentralstyret vedtok følgende dokumenter i 2021: 101 
 102 

 Resolusjon – Grunnlovsfesting av gratisprinsippet5 103 
 Resolusjon - om studentkultur, studentmedia og studentidrett6 104 
 Resolusjon - Fjern autorisasjonsavgiften for norsk høyere utdanning!7 105 

 Resolusjon - Stopp diskriminering av iranske studenter8 106 
 Resolusjon - Nasjonal deleksamen – Ensretting og overformynderi9 107 

 Resolusjon - Nasjonal statistikkføring av klagesensur10 108 

 Resolusjon - Studenters immaterielle rettigheter11 109 

 Retningslinjer for trygg organisasjon12 110 

 Økonomi- og miljøreglement13 111 

                                              
5 Resolusjon – Grunnlovsfestning av gratis prinsippet: https://student.no/content/uploads/2021/06/Resolusjon-
Grunnlovfesting-av-Gratisprinsippet.pdf 
6 Resolusjon - om studentkultur, studentmedia og studentidrett: Resolusjon-om-studentkultur-media-og-idrett.pdf 
7 Resolusjon - Fjern autorisasjonsavgiften for norsk høyere utdanning!: Resolusjon-om-fjerning-av-
autorisasjonsavgiften.pdf (student.no) 
8 Resolusjon - Stopp diskriminering av iranske studenter: Resolusjon-Iranske-studenter.pdf 
9 Resolusjon - Nasjonal deleksamen – Ensretting og overformynderi: Resolusjon-Nasjonale-deleksamener-
ensretting-og-overformynderi.pdf (student.no) 
10 Resolusjon - Nasjonal statistikkføring av klagesensur: Resolusjon-Nasjonal-statistikkføring-av-klagesensur.pdf 
(student.no) 
11 Resolusjon - Studenters immaterielle rettigheter: Studenters-immaterielle-rettigheter.pdf 
12 Retningslinjer for trygg organisasjon: https://student.no/content/uploads/2021/06/Retningslinjer-for-trygg-
organisasjon.pdf 
13 Økonomi- og miljøreglement: https://student.no/dokumenter/okonomireglement 

https://student.no/content/uploads/2021/06/Resolusjon-Grunnlovfesting-av-Gratisprinsippet.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/06/Resolusjon-Grunnlovfesting-av-Gratisprinsippet.pdf
https://student.no/content/uploads/2015/04/Resolusjon-om-studentkultur-media-og-idrett.pdf
https://student.no/content/uploads/2015/04/Resolusjon-om-fjerning-av-autorisasjonsavgiften.pdf
https://student.no/content/uploads/2015/04/Resolusjon-om-fjerning-av-autorisasjonsavgiften.pdf
https://student.no/content/uploads/2014/05/Resolusjon-Iranske-studenter.pdf
https://student.no/content/uploads/2014/05/Resolusjon-Nasjonale-deleksamener-ensretting-og-overformynderi.pdf
https://student.no/content/uploads/2014/05/Resolusjon-Nasjonale-deleksamener-ensretting-og-overformynderi.pdf
https://student.no/content/uploads/2014/05/Resolusjon-Nasjonal-statistikkf%C3%B8ring-av-klagesensur.pdf
https://student.no/content/uploads/2014/05/Resolusjon-Nasjonal-statistikkf%C3%B8ring-av-klagesensur.pdf
https://student.no/content/uploads/2014/07/Studenters-immaterielle-rettigheter.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/06/Retningslinjer-for-trygg-organisasjon.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/06/Retningslinjer-for-trygg-organisasjon.pdf
https://student.no/dokumenter/okonomireglement
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 Politisk dokument om Innovasjon14 112 

 Rapport om tilrettelegging15 113 

 Resolusjon – Solidaritet med studentar i Kviterussland16 114 

 Resolusjon – Solidaritet med Afghanistan17 115 

 Resolusjon – Studentidretten er en investering av de sjeldne18 116 

 Resolusjon – Akademisk normalisering av kjernekraft19 117 

 Politisk dokument om studentar på bustadmarknaden20 118 

 119 

Protokoller fra sentralstyrets møter finnes i sin helhet på student.no21 120 
 121 

Arbeidsutvalget 122 

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften og er den politiske ledelsen av 123 

organisasjonen. 124 

Arbeidsutvalget styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas 125 

av landsmøtet og sentralstyret. Hele arbeidsutvalget jobber fulltid fra NSOs kontorer i Oslo.  126 

Landsmøtet velger årlig seks medlemmer til arbeidsutvalget, med følgende roller: leder, nestleder, 127 

fag- og forskningspolitisk ansvarlig, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, velferds- og 128 

likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig. 129 

I 2021 har arbeidsutvalget hatt følgende sammensetning: 130 

Fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021 131 

Leder Andreas Trohjell 

Nestleder Felipe F. Garcia 

Internasjonalt ansvarlig Joachim Børlie 

Velferds- og likestillingsansvarlig Jonas Økland 

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig Annbjørg Pasteur Stø 

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig Julie Iversen 

 132 

                                              
14 Politisk dokument om Innovasjon: https://student.no/content/uploads/2021/06/Politisk-dokument-om-
innovasjon.pdf 
15 Rapport om tilrettelegging: https://student.no/content/uploads/2021/06/Rapport-om-studenters-tilrettelegging-
ved-høyere-utdanningsinstitusjoner-i-Norge.pdf 
16 Resolusjon – Solidaritet med studentar i Kviterussland: https://student.no/content/uploads/2021/09/Resolusjon-
Kviterussland.pdf 
17 Resolusjon – Solidaritet med Afghanistan: https://student.no/content/uploads/2021/09/Resolusjon-
Afganistan.pdf 
18 Resolusjon - Resolusjon – Studentidretten er en investering av de sjeldne: 
https://www.student.no/content/uploads/2021/12/Resolusjon-SST-3-2122-Studentidretten-er-en-investering-av-
de-sjeldne-.pdf 
19 Resolusjon - Akademisk normalisering av kjernekraft: https://student.no/content/uploads/2021/06/Resolusjon-
Akademisk-normalisering-av-kjernekraft.pdf 
20 Politisk dokument om studentar på bustadsmarknaden: 
https://www.student.no/content/uploads/2021/04/Vedlegg-5-Politisk-dokument-om-studentar-på-
bustadsmarknaden-152130.pdf 
 
21 Protokoller fra Sentralstyremøter: Dokumenter | Student.no 

https://student.no/content/uploads/2021/06/Politisk-dokument-om-innovasjon.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/06/Politisk-dokument-om-innovasjon.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/06/Rapport-om-studenters-tilrettelegging-ved-høyere-utdanningsinstitusjoner-i-Norge.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/06/Rapport-om-studenters-tilrettelegging-ved-høyere-utdanningsinstitusjoner-i-Norge.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/09/Resolusjon-Kviterussland.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/09/Resolusjon-Kviterussland.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/09/Resolusjon-Afganistan.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/09/Resolusjon-Afganistan.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2021/12/Resolusjon-SST-3-2122-Studentidretten-er-en-investering-av-de-sjeldne-.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2021/12/Resolusjon-SST-3-2122-Studentidretten-er-en-investering-av-de-sjeldne-.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/06/Resolusjon-Akademisk-normalisering-av-kjernekraft.pdf
https://student.no/content/uploads/2021/06/Resolusjon-Akademisk-normalisering-av-kjernekraft.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2021/04/Vedlegg-5-Politisk-dokument-om-studentar-på-bustadsmarknaden-152130.pdf
https://www.student.no/content/uploads/2021/04/Vedlegg-5-Politisk-dokument-om-studentar-på-bustadsmarknaden-152130.pdf
https://www.student.no/dokumenter/
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 137 

Protokollene fra arbeidsutvalgets møter finnes i sin helhet på student.no22 138 

Politiske komiteer 139 

De politiske komiteene bistår resten av organisasjonen i utviklingen av NSOs politikk innenfor sine 140 

respektive områder. Komiteenes medlemmer møtes jevnlig for å jobbe med prioriteringene fra 141 

NSOs handlingsplan og mandatet fra sentralstyret. 142 

Landsmøtet velger årlig følgende fire politiske komiteer: fag- og forskningspolitisk komite (FFPK), 143 

internasjonal komite (IK), læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) og velferds- og likestillingspolitisk 144 

komite (VLPK). 145 

Hver komite består av fem personer, inkludert en leder. Det velges også 3 varaer.  146 

  147 

                                              
22 Protokollene fra arbeidsutvalgets møter: Dokumenter | Student.no 

Leder Tuva Todnem Lund 

Nestleder Herman Siggerud 

Internasjonalt ansvarlig Emily MacPherson 

Velferds- og likestillingsansvarlig Simen Oftedahl 

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig Magnus Dybdahl 

Fag- og lærlingmiljøpolitisk ansvarlig Vilde Veronica Haukeland 

https://www.student.no/dokumenter/
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I 2021 har de politiske komiteene hatt følgende sammensetning: 149 

Fag- og forskningspolitisk komite 150 

 151 

Internasjonal komite 152 

  153 

Leder Erlend Søbye Grønvold 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Eva Moshuus 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Magnus Dybdahl 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Maika Marie Godal Dam 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Martine Jordana Baarholm 01.07.2020 30.06.2021 

1. vara William Giffen Sæbø 01.07.2020 30.06.2021 

2. vara Caroline Erviksæter 01.07.2020 30.06.2021 

Leder  Eva  Moshuus 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Arthur Aleksander Czapka 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Jelle Sebastian Bruin 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Ina Marie Finnerud 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Karl Oskar Lie Bjerke 01.07.2021 30.06.2022 

 1.vara Caroline Erviksæter 01.07.2021 30.06.2022 

2. vara Markus Christopher Barkenæs 01.07.2021 30.06.2022 

Leder Linnea Barberini 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Amine Fquihi 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Anja Landsverk 01.07.2020 12.09.2021 

Medlem Håvard Rørtveit 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Victor Larsson 01.07.2020 30.06.2021 

1. vara Tori Heitmann Jørgensen 01.07.2020 12.09.2021 

2. vara Md Shifat Ullah 01.07.2020 30.06.2021 

Leder Anja  Landsverk 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Bilal Sheikh 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Dag Emmanuel Powlett Fredriksen 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Amine Fquihi 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Kristine Vilde Sandtrøen 01.07.2021 30.06.2022 

1.vara Maya Huseby 01.07.2021 30.06.2022 

2.vara Thomas Helleland-Hansen 01.07.2021 30.06.2022 
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Læringsmiljøpolitisk komite 155 

 156 

Velferds- og likestillingspolitisk komite 157 

 158 

Fagrådet 159 

Fagrådet til NSO består av studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene Universitets- og 160 

høgskolerådet (UHR). Det er sentralstyret i NSO som velger disse studentrepresentantene og 161 

vedtar mandatet for fagrådet. 162 

Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål, og skal høres i saker som angår 163 

deres ansvarsområde. 164 

Du finner oversikt over studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene i rapportens oversikt 165 

over tillitsvalgte i eksterne utvalg. 166 

  167 

Leder Sarah Naomi Lunner 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Kristoffer Bordal 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Marie Charlotte Moilanen Kettunen 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Simen Oftedahl 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Simon Løvdal 01.07.2020 30.06.2021 

1. vara Kristoffer Eik 01.07.2020 30.06.2021 

2. vara Morten Stene 01.07.2020 30.06.2021 

Leder Sarah Naomi Lunner 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Morten Stene 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Christine Ruud 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Rolf Martin Aspenes 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Mikkel Sibe 01.07.2021 30.06.2022 

 1. vara Trond Fredrik Hoddevik 01.07.2021 30.06.2022 

Leder Idun Kløvstad 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Amalie Lunde 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Henriette Seim 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Martin Horgen 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Petter Morland 01.07.2020 30.06.2021 

1. vara Espen Vaage 01.07.2020 30.06.2021 

Leder Didrik Svellingen 01.07.2021 30.06.2022 

 Medlem Mia  Larsen Sveberg 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Hermine Wilhelmsen 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Marte  Bråteng 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Constance Tuv 01.07.2021 30.06.2022 

 1.vara Maya-Katrin Skjeldal 01.07.2021 30.06.2022 
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Valgkomiteen 169 

Valgkomiteen (VK) finner kandidater til tillitsverv i NSO. Komiteen innstiller også på kandidater til 170 

arbeidsutvalget, sentralstyret og ledere for de politiske komiteene. Landsmøtet velger av fem 171 

personer til valgkomiteen, inkludert en leder. 172 

I 2021 har valgkomiteen hatt følgende sammensetning: 173 

Leder Nikolai    Klæboe 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Ane Magnussen 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Jonas Virtanen 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Marius Toresen 01.07.2020 30.06.2021 

Medlem Stian Skarheim Magelssen 01.07.2020 30.06.2021 

Leder Fatema Al-Musawi 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Marte Øien 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Runa Fiske 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Marius Toresen 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Martine Gjerde 01.07.2021 30.06.2022 

 174 

Kontrollkomiteen 175 

Kontrollkomiteens (KK) hovedoppgave er å sikre at organisasjonen drives etter gjeldende 176 

styringsdokumenter, inkludert vedtekter og prinsipprogram. 177 

Komiteen har møteplikt på landsmøtet og er til stede på sentralstyrets møter. 178 

Kontrollkomiteen består av fire personer. For at det skal være overlapp mellom periodene, velger 179 

landsmøtet hvert år to medlemmer til komiteen. Kontrollkomiteens medlemmer sitter to perioder.  180 

Kontrollkomiteen kan selv konstituere en leder. 181 

I 2021 har kontrollkomiteen hatt følgende sammensetning: 182 

  183 

Medlem Anne Helene Bakke 01.07.2019 30.06.2021 

Medlem Kai Steffen Østensen 01.07.2019 30.06.2021 

Medlem Jone Trovåg 01.07.2020 30.06.2022 

Medlem Rune Keisuke Kosaka 01.07.2020 30.06.2022 

Medlem Idun Kløvstad 01.07.2021 30.06.2023 

Medlem Håvard Rørtveit 01.07.2021 30.06.2023 
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Vedtektskomiteen 185 

Vedtektskomiteen (VTK) behandler innkomne endringsforslag til NSOs vedtekter, og innstiller til 186 

landsmøtet. 187 

Sentralstyret velger årlig tre personer til vedtektskomiteen. 188 

I 2021 har vedtektskomiteen hatt følgende sammensetning: 189 

 190 

Prinsipprogramkomiteen 191 

Prinsipprogramkomiteen (PPK) utarbeider forslag til revidert prinsipprogram for NSO. Landsmøtet 192 

velger ordinært en prinsipprogramkomite hvert tredje år. Prinsipprogramkomiteen består av en 193 

leder og fire øvrige medlemmer. Komiteen utarbeider endringsforslag til gjeldende prinsipprogram, 194 

og innstiller direkte til landsmøtet. Prinsipprogramkomiteens medlemmer deltar på landsmøtet for å 195 

presentere innstillingen sin. 196 

I 2021 har prinsipprogramkomiteen hatt følgende sammensetning: 197 

 198 

 199 

 200 

ANSATTE I NORSK STUDENTORGANISASJON 201 

Følgende har vært ansatt i 2021: 202 

Sekretariatsleder (fra 1. Januar) Even Ulnæs 

Informasjonsrådgiver Karsten Werner Nielsen 

Fungerende sekretariatsleder (til 1. Januar) 
Politisk rådgiver (31. Mars) 

 Wenche D.  Åsheim 

IKT-konsulent Tord K. Kristensen 

Økonomikonsulent Marianne Wergeland 

Organisasjonsrådgiver (til 8. Oktober) Mari Winsents 

Politisk rådgiver Jørgen Aagedal Sundt 

Politisk rådgiver Line Willersrud 

Politisk rådgiver Øydis Lebiko 

Administrasjonskonsulent Anita Olsen 

Organisasjonskonsulent Anna Gjersøe Buran 

 Politisk rådgiver, vikar (fra 28. Mai til 2. Februar)  Knut Jørgen  Vie 

 Organisasjonskonsulent, midlertidig (fra 1. Oktober)  Victor Elias  Okpe 

Medlem Henriette Seim 25.10.2020 30.06.2021 

Medlem Håvard Rørtveit 25.10.2020 30.06.2021 

Medlem William Giffen Sæbø 25.10.2020 30.06.2021 

Medlem Kristine Vilde Sandtrøen 28.10.2021 30.06.2022 

Medlem Nils Herman Lien Håre 28.10.2021 30.06.2022 

Medlem William Giffen Sæbø 28.10.2021 30.06.2022 

Leder Emelie Johansen 01.07.2021 30.06.2022 
Medlem Åste Solheim Hagerup 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Håkon Heintz 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Daniel Hansen Masvik 01.07.2021 30.06.2022 

Medlem Andreas Trohjell 01.07.2021 30.06.2022 
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STUDENTREPRESENTANTER I EKSTERNE UTVALG 204 

NSO nominerer og oppnevner studentrepresentanter til en rekke eksterne råd, styrer og utvalg.  205 

Dette inkluderer blant annet forberedende, rådgivende og beslutningstakende utvalg opprettet av 206 

Kunnskapsdepartementet (KD) og Universitets- og høgskolerådet (NASJONAL 207 

FAGSTRATEGISKENHET FOR). Det er anledning for alle studenter å stille til de eksterne 208 

utvalgene som NSO nominerer eller oppnevner til. 209 

 210 

Følgende studentrepresentanter har representert NSO i eksterne utvalg i 2021: 211 

Direktoratet for IKT og Fellestjenester i høyere utdanning og forskning 212 

Digitaliseringsstyret for 
høyere utdanning og 
forskning 

Medlem Thomas Garås Gulli 01.07.2020 30.06.2021 

 213 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 214 

Styret i Diku Medlem Joachim Børlie 02.07.2020 30.06.2021 

Styret i Diku Vara Jonas Økland 02.07.2020 30.06.2021 

Vurderingskomite tiltak 
for økt arbeidsrelevans i 
høyere utdanning 

Medlem Kristin Aldridge 17.09.2020 30.06.2021 

Vurderingskomite tiltak 
for økt arbeidsrelevans i 
høyere utdanning 

Medlem Sondre Wold 17.09.2020 30.06.2021 

Kvalitetsprogram  
Medlem 

Susann 
Andora 

Biseth- 
Michelsen 

 
24.09.2020 

 
30.06.2021 

Kvalitetsprogram  
Medlem 

Terje- 
André 

 
Kvinlaug 

 
24.09.2020 

 
30.06.2021 

Kvalitetsprogram Vara Caroline Erviksæter 24.09.2020 30.06.2021 

Kvalitetsprogram Vara Sebastian Hytten 24.09.2020 30.06.2021 

Vurderingskomite mobilitet 
i 3-årige 
profesjonsutdanningene 

Medlem Marie Nørvåg 01.07.2021 30.06.2022 

Vurderingskomite mobilitet 
i 3-årige 
profesjonsutdanningene 

Vara Jakob Mæland 01.07.2021 30.06.2022 

 215 

  216 
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 217 

Forsvarsdepartementet 218 

 219 

Khrono 220 

Styret i Khrono Medlem Katja Løvik 01.07.2020 30.06.2022 

Styret i Khrono Vara Varg  Folkman 01.07.2020 30.06.2022 

 221 

Kunnskapsdepartementet 222 

  223 

Landsrådet for 
Heimevernet 

Medlem Øystein Parelius 01.01.2018 18.01.2021 

Landsrådet for 
Heimevernet 

Vara Linn Raaheim- 
Nordfonn 

01.01.2018 18.01.2021 

Landsrådet for 
Heimevern 

Medlem Linn Raaheim- 
Nordfonn 

18.01.2021 31.12.2021 

Klagenemnda for 
Lånekassen 

Medlem Ruben K. Haugland 01.07.2020 30.06.2021 

Klagnemnda for 
Lånekassen 

Vara Adrian Gao 26.08.2021 30.06.2021 

Beredskapsrådet Medlem Victoria Opsahl 01.07.2020 30.06.2021 

Beredskapsrådet 1. vara Joachim Børlie 01.07.2020 30.06.2021 

Programgruppe for 
videreutdanning i 
anestesisykepleie 

Medlem Jari Lekven- 
Smestad 

23.01.2020 30.06.2021 

Programgruppe for 
anestesi 

Medlem Magdalena 
Marie 

Röper 03.09.2020 30.06.2021 

Programgruppe for 
nasjonale faglige 
retningslinjer for samisk 
sykepleieutdanning 

Medlem Stine Langkås 01.10.2020 30.06.2021 

Utvalg for akademisk 
frihet 

Medlem Magnus Dybdahl 01.07.2021 30.06.2022 

Utvalg for akademisk 
frihet 

Vara Vilde 
Veronica  

Haukeland 01.07.2021 30.06.2022 

Utvalg til finansiering av 
UH-sektoren 

Medlem Magnus  Dybdahl 02.09.2021 30.06.2022 

Nasjonalt forum for 
lærerutdanning og 
profesjonutvikling NFLP 

Medlem Chanice Johansen 09.09.2021 30.06.2022 
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 224 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning 225 

NOKUT - Klagenemda 
for høyere utdanning 

Medlem Aleksander 
Martin 

Gjøsæter 01.01.2019 31.12.2021 

NOKUT - Klagenemda 
for høyere utdanning 

Medlem Margrete Mork Müller 01.01.2019 31.12.2021 

NOKUT - Klagenemda 
for høyere utdanning 

Medlem Terje- 
André 

Kvinlaug 01.01.2019 30.12.2021 

NOKUT - sakkyndige 
akkreditering 

Medlem Ane Magnussen 23.01.2020 30.06.2021 

NOKUT - sakkyndige 
akkreditering 

Medlem Erlend 
Søbye 

Grønvold 23.01.2020 30.06.2021 

NOKUT - sakkyndige 
akkreditering 

Medlem Fam Karine 
Heer 

Aas 23.01.2020 30.06.2021 

NOKUT-styret Medlem Aleksander 
Thiren 

Sriskantharajah 01.01.2021 30.06.2022 

NOKUT-styret Vara Alva 
Amalie 
Talsnes 

Eid 01.01.2021 30.06.2022 

 226 

Statens lånekasse for utdanning 227 

Styret i Statens 
lånekasse for utdanning 

Medlem Jonas Økland 02.07.2020 30.06.2021 

Styret i Statens 
lånekasse for utdanning 

Vara Julie Størholdt 
Iversen 

31.08.2020 30.06.2021 

Styret i Statens 
lånekasse for utdanning 

Vara Felipe Fawcett 02.07.2020 30.06.2021 

Styret i Statens 
lånekasse for utdanning 

Medlem Simen 
Tjølsen 

Oftedahl 01.07.2021 30.06.2022 

Styret i Statens 
lånekasse for utdanning 

Vara Emily MacPherson 01.07.2021 30.06.2022 

 228 

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 229 

  230 

Styret i SAIH Medlem Joachim Børlie 01.07.2020 30.06.2021 

Styret i SAIH Vara Linnea 
Alexandre 

Barberini 01.07.2020 30.06.2021 

Styret i SAIH Medlem Emily MacPherson 01.07.2021 30.06.2022 

Styret i SAIH Vara Kristine 
Vilde 

Sandtrøen 02.09.2021 30.06.2022 

SAIH politisk kampanje 
gruppe 

Medlem Emily MacPherson 01.07.2021 30.06.2022 
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 231 

Universitets- og høyskolerådet 232 

Arbeidsgruppe deling av 
digitale læringsressurser  

Medlem
  

Vilde 
Veronica  

Haukeland  16.09.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for helse- og sosialfag  

Medlem
  

Gard 
Aasmund
  

Skulstad 
Johanson
  

01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for helse- og sosialfag  

Medlem
  

Oline Marie  Sæther  02.04.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for helse- og sosialfag  

Medlem
  

Caroline  Erviksæter  01.07.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for helse- og sosialfag  

Medlem
  

Karoline  Lie  01.07.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal fagstrategisk enhet  

for Humaniora  
Medlem  Cecilie  Bjørnsdotter 

Raustein  
01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Humaniora  

Medlem  Christina  Eide  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Humaniora  

Medlem  Erlend  Ditlefsen 
Aag  

01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Humaniora  

Medlem  Daniel  Hansen 
Masvik  

01.07.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Kunst, design og 
arkitektur  

Medlem
  

Ingrid 
Lovise
  

Anvik 
Hellenes
  

01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet  
for Kunst, design og 
arkitektur  

Medlem
  

Mallory  Pettersen 
Chamberlain
  

01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Kunst, design og 
arkitektur  

Medlem
  

Johan 
Christian  

Torsvik 
Bruun  

01.07.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for lærerutdanning  

Medlem
  

Elise  Håkull 
Klungtveit
  

01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet  
for lærerutdanning  

Medlem
  

Magnus  Dybdahl  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for lærerutdanning  

Medlem
  

Stian  Lyngholm  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for lærerutdanning  

Medlem
  

Ida  Rørvik 
Oterhals  

01.07.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for lærerutdanning  

Medlem
  

Elise  Håkull 
Klungtveit  

01.07.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal fagstrategisk enhet  
for Matematikk, naturvitenskap 
og teknologi  

Medlem
  

Iben 
Alexander  

Nesset  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Matematikk, 
naturvitenskap og teknologi  

Medlem
  

Joel  Gianni  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Matematikk, 
naturvitenskap og teknologi  

Medlem
  

Philip  Lundberg 
Jamissen  

01.07.2020
  

30.06.2021
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Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Matematikk, 
naturvitenskap og teknologi  

Medlem
  

Iben 
Alexander  

Nesset  28.01.2022
  

30.06.2022
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for samfunnsfag  

Medlem
  

Susann 
Andora  

Biseth- 
Michelsen  

01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for samfunnsfag  

Medlem
  

Tord  Apalvik  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for samfunnsfag  

Medlem
  

Victor  Larsson  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet  
for Økonomi og 
administrasjon  

Medlem
  

Caroline  Erviksæter  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Økonomi og  
administrasjon  

Medlem
  

Jørgen  Heimsæter  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Økonomi og  
administrasjon  

Medlem
  

Kristoffer  Bjordal  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Økonomi og  
administrasjon  

Medlem
  

Sondre 
Nikolai  

Harr  01.07.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal fagstrategisk enhet 
for Økonomi og  
administrasjon  

Medlem
  

Bjørn Olav  Østeby  01.07.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal fellesstrategisk enhe
t for administrasjon  

Medlem
  

Annbjørg 
Pasteur  

Stø  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fellesstrategisk 
enhet for administrasjon  

Medlem
  

Joachim  Børlie  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fellesstrategisk enhe
t for administrasjon  

Vara  Julie 
Størholdt  

Iversen  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fellesstrategisk 
enhet for administrasjon  

Medlem  Emily  MacPherson  01.07.2021  30.06.2022  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
bibliotek  

Medlem
  

Ole- Jørgen  Haugen  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
bibliotek  

Vara  Ruben K.  Haugland  24.09.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fellesstrategisk 
enhet for bibliotek  

Medlem  Ole-Jørgen  Haugen  26.08.2021  30.06.2022  

Nasjonal fellesstrategisk 
enhet for forskning  

Medlem
  

Annbjørg 
Pasteur  

Stø  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
forskning  

Medlem
  

Julie 
Størholdt  

Iversen  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
forskning  

Vara  Andreas  Trohjell  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
forskning  

Vara  Felipe  Fawcett  02.07.2020
  

30.06.2021
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Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
forskning  

Medlem  Magnus  Dybdahl  01.07.2021  30.06.2022  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
forskning  

Medlem  Ina Marie  Finnerud  01.07.2021  30.06.2022  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
forskning  

Vara  Vilde 
Veronica  

Haukeland  01.07.2021  30.06.2022  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
utdanning  

Medlem
  

Annbjørg 
Pasteur  

Stø  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fellesstrategisk 
enhet for utdanning  

Medlem
  

Julie 
Størholdt  

Iversen  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
utdanning  

Vara  Andreas  Trohjell  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
utdanning  

Vara  Felipe  Fawcett  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fellesstrategisk enhe
t for utdanning  

Medlem
  

Julie 
Størholdt  

Iversen  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonal fellesstrategisk enhe
t for utdanning  

Medlem
  

Vilde 
Veronica  

Haukeland  01.07.2021
  

30.06.2022
  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
utdanning Arbeidsutvalg  

Medlem  Vilde 
Veronica  

Haukeland  01.07.2021  30.06.2022  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
utdanning  

Medlem  Tina  Tufte 
Holtsdalen  

01.07.2021  30.06.2022  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
utdanning  

Vara  Magnus  Dybdahl  01.07.2021  30.06.2022  

Nasjonal 
fellesstrategisk enhet for 
utdanning  

Medlem  Tina  Tufte 
Holtsdalen  

11.11.2021  30.06.2022  

Nasjonalt fagstrategisk for 
administrasjonsfag  

Medlem
  

Gaute 
Myhren  

Kornberg  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonalt   fellesstrategisk for 
administrasjon  

Vara  Julie 
Størholdt  

Iversen  02.07.2020  30.06.2021  

Nasjonalt fellesstrategisk 
enhet for administrasjon  

Medlem  Joachim  Børlie  02.07.2020  30.06.2021  

Nasjonalt fellesstrategisk 
enhet for administrasjon  

Medlem  Annbjørg 
Pasteur  

Stø  02.07.2020  30.06.2021  

Nasjonalt   fellesstrategisk 
enhet for administrasjon  

Medlem  Emily  MacPherson  01.07.2021  30.06.2022  

Nasjonalt fellesstrategisk enhet 
for innovasjon  

Medlem  Magnus  Dybdahl  06.12.2021  30.06.2022  

Nasjonalt fellesstrategisk enhet 
for innovasjon  

Vara  Vilde 
Veronica  

Haukeland  06.12.2021  30.06.2022  

Nasjonalt fagorgan for 
barnehagelærerutdanningen  

Medlem
  

Tina  Tufte 
Holtsdalen  

24.09.2020
  

30.06.2021
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Nasjonalt fagorgan for 
bioingeniørfag  

Medlem
  

Stian  Torset  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonalt fagorgan for 
engelsk  

Medlem
  

Veronica  Dahlby 
Tveitan  

01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonalt fagorgan for etikk, 
samfunnsansvar og 
bærekraft  

Medlem
  

Kristoffer  Myklebust 
Egset  

01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonalt fagorgan for 
scenekunst og film  

Medlem
  

Amanda  Tunsberg  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonalt fagorgan for 
tegnspråk og tolking  

Medlem
  

Sølvi  Sæbø  24.09.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonalt fagorgan for 
utdanning og forskning innen 
fysioterapi  

Medlem
  

Elise  Johnsrund  18.12.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonalt fagorgan for 
utdanning og forskning innen 
sykepleie  

Medlem
  

Edel Marlen  Taraldsen  01.07.2020
  

30.06.2021
  

Nasjonalt fagorgan for 
vernepleie  

Medlem
  

Lina  Regevik  17.09.2020
  

30.06.2021
  

Styret i Universitets- og 
høyskolerådet  

Medlem
  

Andreas  Trohjell  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Styret i Universitets- og 
høyskolerådet  

Medlem
  

Felipe  Fawcett  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Styret i Universitets- og 
høyskolerådet  

Vara  Annbjørg 
Pasteur  

Stø  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Styret i Universitets- og 
høyskolerådet  

Vara  Julie 
Størholdt  

Iversen  02.07.2020
  

30.06.2021
  

Styret i Universitets- og 
høyskolerådet  

Medlem  Herman  Siggerud  01.07.2021  30.06.2022  

Styret i Universitets- og 
høyskolerådet  

Medlem  Tuva  Todnem Lund  01.07.2021  30.06.2022  

Styret i Universitets- og 
høyskolerådet  

Vara  Magnus  Dybdahl  02.09.2021  30.06.2022  

Styret i Universitets- og 
høyskolerådet  

Vara  Vilde 
Veronica  

Haukeland  02.09.2021  30.06.2022  

ARRANGEMENT OG DELTAKELSE 233 

I tillegg til å arrangere sentralstyremøter og landsmøtet, har NSO blant annet arrangert 234 

konferanser, holdt kurs for medlemmer, og vært representert på internasjonale arrangement. 235 

Arrangement i regi av NSO i 2021 236 

 Ledersamling, 23. januar  237 

 Formøte, 10. april  238 

 Landsmøte, 23.- 25. april  239 

 Avspark, 6. - 9. august  240 

 Ledersamling, 24.- 26. september  241 

 Høstkonferanse, 29.- 31. oktober  242 
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Internasjonale arrangement hvor NSO har vært representert i 2021 243 

 European Students Convention, 15. Mars 244 

 European Students Convention, 13.-15. September 245 

 European Students Board Meeting, 22.-27. November 246 

 Nordisk Ördförande møte, 9. April  247 

 Nordisk Ördförande møte, 14. Oktober  248 
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Landsmøtet Sakspapir 

 

Møtedato 04.03.2022 - 06.03.2022 

Ansvarlig Sentralstyret 

Saksnummer LM12 02.02-22  

Gjelder Rammebudsjett 2023 

Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til rammebudsjett 2023 2 

RAMMEBUDSJETT 2023 3 

FORMÅL 4 

Vedta rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2023.  5 

SAKSPRESENTASJON 6 

I henhold til NSOs vedtekter, § 15.2 Budsjett, skal landsmøtet vedta rammebudsjett til 7 

organisasjonen for kommende kalenderår. Sentralstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet.  8 

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende 9 

kalenderåret.  10 

Rammebudsjettet er landsmøtets mulighet til å gi arbeidsutvalget og sentralstyret noen klare, men 11 

overordnede, føringer for hvordan organisasjonens midler skal disponeres.  12 

Ansvaret for å vedta et spesifisert budsjett ligger hos sentralstyret. Landsmøtet vedtar kun selve 13 

rammebudsjettet. Forklaringene til postene er veiledende og ikke bindende for hva sentralstyret 14 

vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten 2022.  15 

Landsmøtet i 2021 vedtok en annen struktur av rammebudsjettet for 2022, dette fordi det bør ligge 16 

noe fleksibilitet til sentralstyret hva gjelder endelig budsjett, samtidig som landsmøtet fortsatt setter 17 

de overordnede prioriteringene for bruken av organisasjonens midler. Rammebudsjettet ble da 18 

redusert fra 16 til 10 rammeposter.   19 

VURDERING 20 

Forslaget til rammebudsjett gir et underskudd på kr 1 350 000 i 2023. Underskuddet er et ønsket 21 

kortsiktig tiltak for å bygge ned noe av egenkapitalen som NSO har opparbeidet gjennom flere år 22 

med økende studenttall, kombinert med generelt lave økninger i kostnadene. NSO skal utarbeide 23 

en langsiktig plan for nedbygging av egenkapitalen i på SST6. NSO har et mål om at 24 

organisasjonen til enhver tid skal tilstrebe å ha minimum 50% av et normalårs driftsutgifter i 25 

egenkapital (vedtak i landsstyret fra 2011).  26 

Forklaringene som følger til postene i rammebudsjett er ment å gi en bedre forståelse av hva 27 

postene går til, og hva som ligger til grunn for vurderingene i økning eller reduksjon av postene.  28 

Landsmøtet vedtar kun selve rammebudsjettet. Forklaringene til postene legger ikke føringer for 29 

hva sentralstyret vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten.  30 
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  31 

KOMMENTARER TIL POSTENE PÅ RAMMEBUDSJETT 2023:  32 

INNTEKTER  33 

1. Driftstilskudd  34 

I 2021 ble inntekten på driftstilskudd høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er en generell økning 35 

i studenttallene på institusjonene. I tillegg har vi fått to nye medlemslag, Ansgar høyskole (fra 36 

høsten 2021) og Forsvarets høgskole (fra våren 2022) Foreslår derfor en økning i denne 37 

inntektsposten også for 2023.  38 

2. Statstilskudd  39 

Vi ble tildelt kr 4 105 000 i statstilskudd i 2021 og tror vi vil ligge rundt dette også i 2023. Foreslår å 40 

budsjettere med kr 4 100 000.  41 

3. Andre inntekter  42 

NSO får i dag dekket inntil kr 250 000 i året av sine utgifter knyttet til representasjon i UHR. Posten 43 

må sees i sammenheng med utgiftspost 7.5 UHR som ligger under rammepost 7. Reiser og 44 

representasjon. Da det er brukt mindre på denne posten de siste årene foreslår vi et budsjett på kr 45 

200 000. I tillegg er det lagt inn kr 150 000 fra andre støtteordninger.  46 

  47 

KOSTNADER  48 

4. Informasjonskostnader  49 

Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget, 50 

regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid 51 

rettet mot medlemmene, analyser/undersøkelser, valg, samt sponsing i sosiale medier. I tillegg er 52 

det midler til oversettelse av NSOs styringsdokumenter og politiske plattformer. Posten er kuttet 53 

sammenlignet med regnskapet for 2021, hvor det også var budsjettert med midler til å forbedre og 54 

videreutvikle nettsiden student.no.  55 

5. Personalkostnader  56 

Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og arbeidsutvalget, 57 

samt avtalefestede kostnader. Personalkostnadene er økt med nesten 1 million sammenlignet med 58 

2022. Det er flere årsaker til at den er økt så mye.  59 

Lønnskostnader er økt med kr 560 000. Dette er bl.a. økt lønn til AU som ble vedtatt at SST under 60 

revidering av miljø- og økonomireglementet i juni 2021, samt økt lønn til sekretariatet etter 61 

lønnsforhandlinger høsten 2021. I tillegg er det generell økning som følge at tjenesteansiennitet og 62 

økning i statens lønnsregulativ. I tillegg må det beregnes en økning i avtalefestede lønnsoppgjør 63 

og lønnsvekst i 2022 og 2023. Som følge at økte lønnskostnader må det også beregnes høyere 64 

kostnader på overtid og påløpte feriepenger.  65 

Pensjonskostnadene for sekretariatet er økt med kr 200 000 fra 2020 til 2021. Det skyldes bl.a. en 66 

høyere reguleringspremie, økning på kr 130 000, samt generell økning som følge av større 67 

lønnsvekst de siste to årene. Midler avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser skal oppreguleres 68 
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med den generelle lønnsveksten. Dette gjøres gjennom reguleringspremien. Premien beregnes ut 69 

fra en viss prosent av premiereservene. I tillegg er pensjonskostnadene for AU også økt med kr 80 70 

000 etter at SST vedtok å øke satsen under revidering av miljø- og økonomireglementet i juni 71 

2021.  72 

I tillegg er det lagt inn økning på personalforsikringer og arbeidsgiveravgift.  73 

6. Kontordrift  74 

Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret. 75 

Her ligger bl.a. faste kostnader på kontorutstyr/programvare i form av lisenser, serviceavtaler, 76 

media, samt at husleie reguleres hvert år. I tillegg ble posten “Diverse kostnader”, som tidligere lå 77 

som egen rammepost 13, flyttet inn i denne rammeposten i 2022.  78 

7. Reiser og representasjon  79 

Her føres reise- og oppholdskostnader i inn- og utland til diverse møter, konferanser etc. for 80 

arbeidsutvalget, sekretariatet, kursgruppen, tillitsvalgte med verv i Universitets- og høgskolerådet 81 

(UHR) eller andre som reiser på vegne av NSO.  82 

Her ligger også interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering, overlapping, 83 

medietreningskurs og personalturer for arbeidsutvalget/sekretariatet, samt midler for intern 84 

kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for sekretariatet og arbeidsutvalget.  85 

8. Interne organer og arrangementer  86 

Under denne posten ligger bevilgninger til landsmøte, formøte til landsmøte, sentralstyremøter, 87 

komiteer, fagråd, konferanser, samt samlinger for ledere av medlemslag og ansatte i medlemslag 88 

etc. Den tidligere rammeposten “15 Tilrettelegging” til ulike arrangement er også inkludert her. 89 

Denne er kuttet sammenlignet med budsjett for 2022. Dette skyldes at landsmøtet blir en dag 90 

kortere i 2023 fordi det ikke skal vedtas prinsipprogram og det vil derfor heller ikke være satt ned 91 

en prinsipprogramkomité.   92 

9. Frie midler  93 

Frie midler, tidligere strategiske midler, har de siste åra vært på 300 000, tidligere har den vært 94 

enda høyere. Tanken bak frie midler er at det skal stå en sum tilgjengelig for AU å bruke på ikke 95 

planlagte tiltak som det oppstår behov for i løpet av perioden. Gjennom flere år har posten ikke blitt 96 

brukt opp. Det vurderes som lurt at det er satt av litt midler til fri disponering gjennom AU perioden 97 

og 150 000 bør være tilstrekkelig.  98 

10. Finansinntekter og finanskostnader  99 

Denne posten omfatter blant annet renteinntekter, samt bankomkostninger og gebyrer. Posten ble 100 

økt på budsjettet for 2021 som et tiltak for å stimulere til økt finansinntekt. Foreslår å videreføre 101 

denne økningen selv om det foreløpig ikke er avklart hvordan NSO skal plassere egenkapitalen for 102 

å øke finansinntektene.  103 

INNSTILLING 104 

Rammebudsjett for 2023 vedtas.   105 
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Landsmøtet Sakspapir 

 

Møtedato 04.03.2022 - 06.03.2022 

Ansvarlig Sentralstyret 

Saksnummer LM12 05.02-22  

Gjelder Handlingsplan 2022/2023 

Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til Handlingsplan 2022/2023 2 

HANDLINGSPLAN 2022/2023 3 

FORMÅL 4 

Vedta en handlingsplan for Norsk studentorganisasjon for perioden 2022/2023.  5 

SAKSPRESENTASJON 6 

Handlingsplanen er organisasjonens prioritering av fokusområder i den kommende perioden, og er 7 

et viktig verktøy for planleggingen av arbeidet i 2022/2023. Handlingsplanen er omtalt slik i 8 

vedtektene:  9 

§ 3.1.3 Handlingsplan  10 

Handlingsplanen regulerer og prioriterer det politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen 11 

og skal være i tråd med prinsipprogrammet, politiske plattformer vedtatt av landsmøtet og 12 

vedtektene.  13 

Handlingsplanen behandles hvert år.  14 

VURDERING 15 

Handlingsplanen er et dokument som ligger til grunn når organisasjonen skal planlegge 16 

og prioritere arbeidet i inneværende periode, og er således et verktøy for arbeidsutvalget (AU) og 17 

sentralstyret (SST). Handlingsplanen er ikke en liste over alt NSO skal arbeide med, men 18 

en oversikt over hva landsmøtet (LM) mener skal være organisasjonens hovedprioriteringer for 19 

perioden.  20 

Sentralstyret har lagt til grunn at saker som løftes i handlingsplanen først og fremst er nasjonale 21 

saker, det vil si at det er nasjonale organ eller myndigheter som er ansvarlig for å 22 

gjennomføre tiltakene som ønskes iverksatt. Videre ønsker sentralstyret å understreke at 23 

handlingsplanen eksplisitt sier noe om hvilke saker arbeidsutvalget skal ha som hovedprioritet i 24 

perioden 2022/2023, uten at handlingsplanen er en uttømmende liste over saker arbeidsutvalget 25 

skal arbeide med den kommende perioden.  26 

Sentralstyret har valgt å plukke ut det sentralstyret mener er de viktigste politiske 27 

og organisatoriske hovedprioriteringene for perioden 2022/2023. Hovedprioriteringene er valgt 28 

med hensyn til både pågående og kommende politiske prosesser og derav det 29 

politiske mulighetsrommet for gjennomslag. En handlingsplan som prioriterer de absolutt viktigste 30 
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sakene for den kommende perioden vil også gi et best mulig grunnlag for arbeidsutvalget å styre 31 

etter når de skal planlegge og gjennomføre sitt arbeid.  32 

  33 

NSOS PRIORITERINGER FOR 2020/21  34 

Foreslått handlingsplanspunkt:  35 

 Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet.  36 

Bakgrunn:   37 

Sentralstyret har vedtatt NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2023, på sentralstyremøte 3 38 

2021/22.   39 

   40 

Studentkravet 2023 er:   41 

 Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.      42 

 Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 43 

studentboliger, med et mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad.    44 

 Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.    45 

 Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen    46 

Stortinget vedtok i 2013 at studiestøtten skal økes i både lengde og omfang. Den forrige 47 

regjeringen har gjennom statsbudsjettet for 2020 fullført opptrappingsplanen til 11 måneders 48 

studiestøtte, og i budsjettet for 2022 gjennomføres en prisjustering av studiestøtten på 2 prosent. 49 

Arbeidet for å øke studiestøtten til vårt mål om 1,5 G må videreføres, det har vært en av 50 

hovedsakene til NSO i flere år. I inneværende studieår ligger studiestøtten på 1,19 G.   51 

Bolig utgjør en stor utgiftspost for studenter, og er derfor et viktig utdanningspolitisk virkemiddel for 52 

å sikre lik rett til utdanning. NSO har et mål om en nasjonal dekningsgrad på minst 20 prosent. I 53 

2021 manglet vi 14 342 studentboliger for å nå dette målet. Dagens lovverk åpner ikke opp for at 54 

staten skal kunne gi tilskudd til oppgradering av studentboliger og konsekvensen av det er at 55 

studentene må ta regningen for oppgraderingen gjennom husleien (tidligere har "rehabilitering" blitt 56 

brukt som uttrykk, nå brukes "oppgradering"). For at studentboliger skal være trygge og rimelige 57 

boalternativer mener sentralstyret at dette regelverket er viktig å få endret, slik at det også kan gis 58 

tilskudd til oppgradering av studentboliger. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV for 59 

statsbudsjettet for 2022 er det foreslått en gjennomgang av plan- og bygningsloven, med formål 60 

om å gjøre det lettere å bygge studentboliger, med mål om å nå regjeringens opptrappingsmål om 61 

å bygge 3 000 studentboliger i året. Dette er et arbeid NSO bør prioritere i det kommende året.    62 

En annen utfordring knyttet til bygging av studentboliger, som Samskipnadsrådet vil fokusere på, 63 

er en større prisjustering av kostnadsrammene for bygging av studentboliger.   64 

Studenter er som hovedregel ikke en del av dagpengeordningen etter folketrygdloven, uavhengig 65 

av hvor mye man betaler i skatt. Studenter som samtidig er arbeidstakere, har altså ikke tilgang på 66 

sikkerhetsnettverket som andre arbeidstakere har. Problemstillingen rundt manglende dagpenger 67 

har blitt høyaktuell under pandemien, fordi flere studenter har blitt permittert og det har vært en 68 

mangel på de tradisjonelle studentjobbene. Studenter er, som andre, avhengig av en jobb for å få 69 

økonomien til å gå rundt.    70 
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I dag blir 25 prosent av studielånet omgjort til stipend ved studiepoengsproduksjon og de 71 

resterende 15 prosent ved avlagt grad og ved enkelte etter- og videreutdanninger. Denne 72 

ordningen gjør at studenter som bytter studie, tar årsstudium, er under et flertall av etter - og 73 

videreutdanningen, eller som av ulike årsaker faller fra studieløpet, sitter igjen med mer gjeld enn 74 

andre studenter.   75 

Regjeringen legger årlig frem forslag til neste års statsbudsjett i oktober, videre blir det vedtatt av 76 

Stortinget senest i desember. I 2022 vil statsbudsjettet for 2023 legger frem den 6. oktober, og 77 

Stortinget må vedta det innen den 15. desember.  Deretter blir statsbudsjettet revidert i mai. Det 78 

betyr at NSO hvert år har et politisk handlingsrom til å få gjennomslag for våre krav. 79 

Statsbudsjettet krever langsiktig arbeid gjennom hele året, fra påvirkningsarbeid på nyåret til 80 

reaksjonsvinduet mellom statsbudsjettet blir lagt frem til det vedtas av Stortinget. I arbeidet med 81 

statsbudsjettet gjennomfører NSO mange møter med politikere i både opposisjon og posisjon, 82 

regjeringsmedlemmer og samarbeidsorganisasjoner. Videre jobber vi aktivt med å sette våre 83 

politiske saker på agendaen i media.  84 

  85 

Foreslått handlingsplanspunkt:  86 

 Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter 87 

pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i studentmassen. 88 

Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen.  89 

Bakgrunn:  90 

NSO har som resten av samfunnet vært svært prega av pandemien. I nåværende AU-periode har 91 

fysiske møteplasser i større grad blitt standarden, men med begrensinger på grunn av 92 

smittesituasjonen. Landsmøte i 2022 er det første fysiske landsmøte siden 2019. Det å fortsette å 93 

utvikle organisasjonen etter nedstengninga vil bli en viktig oppgave for det neste AU og vil kreve 94 

mye tid og fokus fra organisasjonen.   95 

Studentmassen er i endring. I dag er gjennomsnittsalderen til en student 28 år. For at NSO skal 96 

fortsette å være en relevant aktør for Norges studenter må vi se på oss selv og vurdere om dagens 97 

måte å drive organisasjonen møter framtidas utfordringer på en god nok måte.  98 

Sentralstyret ønsker å sette i gang en større gjennomgang av organisasjonen som skal jobbes 99 

med i den neste AU-perioden. Dette kan løses på flere måter, men en naturlig måte å jobbe på vil 100 

være å sette ned en gruppe som representerer ulike deler av blant annet NSO og studentmassen 101 

som gjennom en periode utreder hvordan NSO best kan styrke organisasjonen for framtida.  102 

For at dette arbeidet skal kunne gjøres på en best mulig måte bør ikke landsmøte legge for 103 

bindende føringer for prosessen eller hva en slik gjennomgang skal fokusere på. Men sentralstyret 104 

mener at landsmøte bør peke ut en hovedretning for arbeidet, at det skal være et mål å styrke 105 

medlemslagenes posisjon i organisasjonen.  106 

  107 

Foreslått handlingsplanspunkt:  108 

 At studentenes utdanningskvalitet skal styrkes med spesielt fokus på å garantere at 109 

studentenes stemme blir hørt. Utdanningskvalitet skal være kjernen i arbeidet med 110 
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desentralisert utdanning og langtidsplan for livslang læring som er annonsert i 111 

regjeringsplattformen.  112 

Bakgrunn: 113 

I Hurdalsplattformen, som er denne regjeringens plan for de neste fire årene, er det flere punkter 114 

som er relevante for NSO sin politikk. Det er blant annet et stort fokus på desentralisert utdanning, 115 

og livslang læring. Dette er arbeid som vil settes i gang fra regjeringens side de neste årene, og et 116 

er viktig at NSO fungerer som studentenes stemme inn i dette arbeidet. Kvalitet i høyere utdanning 117 

er noe av det viktigste NSO jobber med, samtidig som det er et vidt begrep. Det er viktig at NSO 118 

fortsetter å fokusere på kvalitetsaspektet i alle diskusjoner som omhandler høyere utdanning.  119 

Det har vært mye snakk om desentralisert utdanning, både under og etter valget. For NSO har det 120 

vært viktig at kvaliteten i utdanningen er i sentrum og fokus når nye utdanningstilbud etableres.  121 

 Det er også viktig at studentene har dekket grunnleggende velferdstilbud, uavhengig av hvor de 122 

studerer. Det er viktig at organisasjonen jobber videre med å videreutvikle politikken innenfor 123 

desentralisert utdanning fremover, og at vi, i samarbeid med lokale studentdemokratier, er en 124 

tydelig stemme for studentene i nasjonale spørsmål som omhandler tema.  125 

Det er også et økende behov for etter- og videreutdanning for arbeidstakere.  I året som kommer 126 

er det viktig at NSO melder seg på diskusjoner som omhandler livslang læring, og at vi er en 127 

tydelig stemme også når det kommer til utforming av langtidsplanen.  128 

  129 

Foreslått handlingsplanspunkt:  130 

 At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes 131 

økonomiske situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansieringa som er 132 

annonsert i regjeringsplattformen samt å jobbe for å styrke studentenes helse.  133 

Bakgrunn: 134 

Studentvelferd er et viktig begrep, som omhandler store deler av studiehverdagen. Alt fra 135 

studiestøtte, studentbarnehager, treningssentre, mattilbud, bokhandler, helsetjenester og boliger er 136 

en del av studentvelferden; alt som påvirker velferden til studenter i hverdagen. I 137 

Hurdalsplattformen har regjeringen fokusert på blant annet boliger og gjennomgang av 138 

studiestøtten. Det er viktig at NSO er en tydelig stemme i diskusjoner som omhandler 139 

velferdsspørsmål, og at vi fortsetter å melde oss på i denne typen diskusjoner.   140 

I Hurdalsplattformen er det meldt en gjennomgang av studiefinansieringa. Dette var ikke NSO sitt 141 

primære ønske, men det er viktig at vi melder oss på i gjennomgangen, og sørger for å få 142 

gjennomslag og bli hørt i prosessen.   143 

Samtidig er det meldt en styrkning av psykisk helse- tilbudet, både gjennom kommunene og 144 

gjennom samskipnadene. Det er viktig at NSO jobber for at samskipnadene skal ha det de trenger 145 

for å kunne levere på sine tjeneste, og samtidig følge opp at det gjøres, i samarbeid med lokale 146 

studentdemokratier og samskipnadsstyrer. Her er det viktig at medlemslagene til NSO har en god 147 

dialog med vertskommunene sine, og at NSO bidrar med å fasilitere dette. I flere tilfeller faller 148 

studenter mellom stoler når det kommer til helsetilbud, blant annet ved flytting eller at en er for syk 149 
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for samskipnaden, men for frisk for kommunen. Det er viktig at disse hullene tettes, og at det 150 

helhetlige tilbudet for psykisk helse for studenter styrkes.   151 

  152 

Foreslått handlingsplanspunkt:  153 

 At sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030, og at 154 

sektoren jobber for at verden skal nå måla.  155 

Bakgrunn:  156 

FN har gjennom Agenda 2030 fremmet 17 bærekraftsmål som verden skal nå innen 2030. Dette 157 

er en felles arbeidsplan for blant annet å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 158 

stoppe klimaendringene. Ungdom har aldri vært en større del av befolkningen enn i dag. 1,8 159 

milliarder mennesker er mellom 10 og 24 år. Mange av landene med den største ungdomsandelen 160 

er blant verdens fattigste. Med målrettet politikk og investeringer i helse og utdanning, samt 161 

inkludering i og tilgang til politiske prosesser, er dagens store ungdomsgenerasjon én av gruppene 162 

med størst potensial til å bevege land ut av fattigdom.  163 

Målene er svært ambisiøse og for å lykkes med å nå måla er det avgjørende at også den norske 164 

UH-sektoren tar ansvar og bidrar til å jobbe med FNs bærekraftsmål.   165 

Bærekraftsmålene fremheves av mange politiske partier og organisasjoner som et viktig felt å 166 

jobbe med ettersom mye utdanning og forskning retter seg mot barn, ungdom og unge voksne bør 167 

man jobbe politisk for at UH-sektoren skal være spesielt opptatt av dette. Studentbevegelsen har 168 

også hatt et økt fokus på bærekraft og klima de siste årene, noe som gjør at sentralstyret anser 169 

dette som et viktig område for studentene.  170 

Institusjonene har blitt enige gjennom UHR (Universitets- og høgskolerådet) at de skal samarbeide for 171 

et bærekraftig samfunn. Et av UHRs hovedmål 2020-2024 er "UHR skal bidra til institusjonenes arbeid 172 

med bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer". NSO bør jobbe for at UHRs strategi blir fulgt 173 

opp, at institusjonene inspirerer hverandre til å gjøre tiltak som monner, og at de satser på forskning og 174 

utdanning for bærekraftig utvikling. I EUs rammeprograms Horisont Europa adresseres bærekraft i 175 

store deler av programmet, og institusjonene er avhengig av kompetanse i bærekraftig utvikling av høy 176 

kvalitet for å kunne konkurrere med forskningsprosjekt i Europa om pengene som allokeres fra 177 

Horisont Europa. Dette gjør også at en storsatsning blant norske institusjoner er ettertraktet.   178 

Unesco lanserte i år en ekspertrapport om bærekraftsmålene, hvor de skriver at et viktig element i 179 

at vi skal nå bærekraftsmålene er å innlemme bærekraft som en kjerneaktivitet og målsetning for 180 

universiteter og høyskoler. Dette er et mål NSO bør jobbe for at blir realisert ved alle 181 

utdanningsinstitusjoner.   182 

INNSTILLING 183 

Handlingsplanen for 2022/2023 vedtas.    184 
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VEDLEGG 1: HANDLINGSPLAN 2022/2023 1 

HANDLINGSPLAN 2022/2023  2 

Handlingsplanen er landsmøtet sin plan for hvilke saker Norsk studentorganisasjon skal prioritere 3 

det kommende året. Handlingsplanen inneholder de politiske og organisatoriske prioriteringene 4 

organisasjonen skal legge vekt på. Handlingsplanen skisserer en prioritering, men er ikke en 5 

uttømmende oversikt over organisasjonen sitt arbeid gjennom året.  6 

NSOs prioriteringer for perioden er å jobbe for:  7 

 Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet.  8 

 Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter 9 

pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i studentmassen. 10 

Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen.  11 

 At studentenes utdanningskvalitet skal styrkes med spesielt fokus på å garantere at 12 

studentenes stemme blir hørt. Utdanningskvalitet skal være kjernen i arbeidet med 13 

desentralisert utdanning og langtidsplan for livslang læring som er annonsert i 14 

regjeringsplattformen.  15 

 At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes 16 

økonomiske situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansieringa som er 17 

annonsert i regjeringsplattformen samt å jobbe for å styrke studentenes helse.  18 

 At sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030, og at 19 

sektoren jobber for at verden skal nå måla.  20 
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Møtedato 04.03.2022 - 06.03.2022 

Ansvarlig Sentralstyret 

Saksnummer LM12 05.04-22  

Gjelder Internasjonal plattform 

Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til Internasjonal plattform 2 
2. Gjeldende Internasjonal plattform / Platform on Internationalisation (kun elektronisk)   3 

INTERNASJONAL PLATTFORM 4 

FORMÅL 5 

Landsmøtet tar stilling til og vedtar ny plattform for internasjonal politikk i Norsk 6 

studentorganisasjon (NSO).  7 

SAKSPRESENTASJON 8 

Politiske plattformer utdyper og definerer organisasjonens politikk på avgrensede saksfelt, og skal 9 

være i tråd med organisasjonens prinsipprogram. Øvrige politiske vedtak fattet av sentralstyret 10 

eller arbeidsutvalget skal være i tråd med de politiske plattformene der disse finnes. I følge NSOs 11 

vedtekter skal de politiske plattformene opp til behandling etter behov, men innen 6 år etter siste 12 

behandling på landsmøte. Sentralstyret har derfor innstilt på en plattform som, så langt det lar seg 13 

gjøre, skal kunne tåle politiske endringer i en uoverskuelig fremtid. Sentralstyret mener det er viktig 14 

at formen og detaljgraden i plattformen gjør det mulig for arbeidsutvalget (AU) å manøvrere seg i 15 

et skiftende politisk landskap. Derfor er det også viktig at landsmøtet tar stilling til prinsipielle 16 

overordnede spørsmål som AU kan ta utgangspunkt i når man diskuterer politiske løsninger i det 17 

daglige arbeidet.  18 

Politiske plattformer og andre dokumenter i NSO  19 

Internasjonal plattform brukes aktivt av tillitsvalgte i organisasjonen, og danner grunnlaget for hva 20 

NSO mener om internasjonalisering i universitets- og høyskolesektoren, samt omkringliggende 21 

temaer og sektorer i møter, høringer og lignende. Plattformen kan derfor sees på som et verktøy 22 

for organisasjonen til å styre hva tillitsvalgte oppnevnt i, eller på vegne av NSO, må basere seg på 23 

når de møter og representerer på vegne av organisasjonen. Prinsipprogrammet til NSO er det 24 

øverste dokumentet i organisasjonen. Plattformen må derfor holde seg innenfor de rammene 25 

prinsipprogrammet legger.  26 

Sammenheng med andre politiske plattformer  27 

Internasjonal plattform tar for seg temaer som overlapper med det politiske innholdet i flere av de 28 

andre politiske plattformene i NSO. Sentralstyret oppfordrer derfor landsmøtets delegater om å 29 

sette seg godt inn i NSOs øvrige politiske plattformer når dere vurderer det som er foreslått som 30 

politikk til denne plattformen.   31 

https://student.no/dokumenter/internasjonal-plattform/
https://student.no/dokumenter/platform-internationalisation-english/
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VURDERING 32 

Kapittel: Innledning  33 

Kapittelet gir en kort og deskriptiv innledning av resten av plattformen. Kapitelet fremhever 34 

viktigheten av internasjonalisering i et globalt samfunn som NSO sin internasjonale politikk baserer 35 

seg på.  36 

Kapittel: Like muligheter til høyere utdanning   37 

Gratisprinsippet er en kjerneverdi i NSO sin politikk, dette sikrer lik tilgang på utdanning, uavhengig 38 

av økonomisk situasjon.  39 

For at Norge skal være et mest mulig attraktivt land å studere i, må søknadsgebyret for visum 40 

fjernes. I tillegg bør internasjonale studenter i Norge ha like muligheter som norske studenter til å 41 

jobbe, og oppholdstillatelse bør gis på inntektene til studenten, heller enn et engangsbeløp 42 

studenten må vise til, slik det er i dag. Det bør også bli enklere å bli igjen i Norge for å arbeide etter 43 

endte studier. Det må bli enklere å få midlertidig identifikasjonsnummer, slik at det blir enklere for 44 

studenter å blant annet få bankkonto.   45 

Kapittel: Mobilitet  46 

NSO ønsker at en mangfoldig studentmasse skal ha mulighet til å utveksle, og mener 47 

samfunnsnytten av internasjonalisering øker med mangfold i den mobile studentmassen. Det skal 48 

være forutsigbart å dra på utveksling. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming til mobilitet 49 

gjennom hele utdanningsløpet, også fra grunnskolen, blant annet ved rådgivning. Alle skal ha 50 

mulighet til å utveksle gjennom sitt studieprogram.  51 

Med en stadig mer digital hverdag, åpnes muligheter for tilgang på kunnskap fra hele verden. 52 

Utdanningsinstitusjonene bør derfor satse på å legge til rette for tilgang på erfaringsutveksling 53 

mellom institusjoner nasjonalt og globalt ved hjelp av digitale virkemidler. Sentralstyret ønsker ikke 54 

at en såkalt virtuell mobilitet som følge av økt digitaliseringen skal erstatte den tradisjonelle 55 

utvekslingen. Man vil fortsatt kunne få et utbytte av virtuell mobilitet, men dette bør kun være et 56 

supplement, utbyttet av tradisjonell utveksling anses som større.  57 

Studenter på utveksling mottar reisestipend, på ulik størrelse avhengig av hvor en studerer, som er 58 

ment å dekke ekstrautgifter i forbindelse med reise. Tidligere ble denne støtten gitt som 70% 59 

stipend, men den har gradvis blitt gjort om til mer lån. I dag gis støtten som 35% stipend og 65% 60 

lån det første semesteret en er på utveksling, og 100% lån det andre semesteret, hvert år. Det er 61 

foreslått at NSO mener reisestøtten bør gis som minimum 35% stipend.   62 

Det er foreslått at NSO mener det skal være et nasjonalt mål om at minst 50% av norske studenter 63 

skal på utveksling, og at en aktivt må melde seg av utveksling, heller en på. Dette er en økning fra 64 

dagens mål om minst 30% i dagens plattform. Studenter på utveksling bør få forhåndsgodkjent 65 

studiene, og studenten skal enkelt kunne sette seg inn i og vite hvorvidt utdanningen blir godkjent 66 

eller ikke, før hen begynner.   67 

Det bør også tilrettelegges for praksis i utlandet, som godkjennes på lik linje med praksis i Norge. 68 

Mobilitet blant forskere og ansatte har også en stor verdi. Det er viktig at det sørges for at ansatte 69 

har de pedagogiske og språklige ferdighetene de trenger for å undervise.  70 

Kapittel: Norske studenter i utlandet  71 
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Det bør være så enkelt som mulig å dra på utveksling, for å fjerne barrierer som kan være til hinder 72 

for utveksling og øke mobilitetsandelen. Studenter som utveksler, skal få hjelp til å finne bolig i 73 

utlandet, samt veiledning og mulighet til å fremleie studentboligen sin i Norge til andre studenter 74 

mens de er borte, slik at studentens bosituasjon ikke blir et hinder for utveksling.   75 

Norske studenter i utlandet er ofte avhengige av en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. 76 

Dagens lovverk gjør at studenter på utveksling, som arbeider i utlandet og da blir omfattet av 77 

studielandets trygdeordning, risikerer å miste sin plass i Norges folketrygd. Sentralstyret mener at 78 

studenter på utveksling skal ha muligheten, på lik linje som studenter i Norge, til å ha en 79 

deltidsjobb ved siden av studiene.  80 

Indikatorer som rangerer institusjoner i utlandet bør være kvalitative, og si noe om mangfold, 81 

likestilling og sosialt samfunnsansvar på institusjonen, istedenfor å ta utgangspunkt i kvantitative 82 

parametere. Dette er viktig for at indikatorene skal si noe om den faktiske utdanningskvaliteten ved 83 

institusjonene og bidrar til å styrke utdanningskvaliteten, fremfor å skape et urealistisk bilde av 84 

institusjonenes kvalitet.   85 

Kapittel: Internasjonale studenter i Norge  86 

Møtet mellom norske og internasjonale studenter i Norge bidrar til faglig, kulturell, og 87 

samfunnsmessig utveksling, også i Norge. Det er avgjørende at utenlandske studenter i Norge blir 88 

godt inkludert i studiemiljøene. Studiehverdagen må tilpasses til de internasjonale studentene, og 89 

bidra til faglig og sosial integrering. Institusjonene må tilrettelegge for inkludering av internasjonale 90 

studenter, gjennom blant annet å bidra til internasjonalt orienterte aktiviteter. Det skal tilrettelegges 91 

for at internasjonale studenter kan ta del i demokratiske prosesser, kvalitetssikring og 92 

institusjonsorganer.  93 

Kapittel: Bærekraftig utvikling og solidaritet  94 

Norge må vise handlekraft for globalt samarbeid for å nå bærekraftsmålene. NSO er en solidarisk 95 

organisasjon og står sammen med sine medstudenter i andre land. Vi vil protestere hvis 96 

studieretten og –muligheten hos et lands studenter blir truet. Alle land bør ha fungerende, 97 

uavhengige studentdemokratiske organer. Studenter skal være representert i alle 98 

beslutningsorganer og relevante rådgivende organer, og ha reell mulighet til påvirkning.  99 

Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og 100 

forskning. NSO støtter opp om ordninger som hjelper undertrykte forskere og studenter. NSO 101 

støtter Students at Risk, og ønsker å gjøre ordningen permanent, spre den globalt og at flere 102 

institusjoner tar opp studenter gjennom ordningen.   103 

Studenter og akademikere spiller en avgjørende rolle i beskyttelse av demokratiet og 104 

menneskerettighetene, men møtes ofte av brutale og undertrykkende angrep fra myndighetene. 105 

Norske universiteter og høyskoler skal ha etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og 106 

utenlandske institusjoner i tråd med disse målene.  107 

I utarbeidelse av utvekslingsavtaler må institusjonene ta hensyn til klimabelastningen ved reise til 108 

og fra studiestedet. Samtidig ønsker NSO å styrke Erasmus+, og presse på for å utbedre 109 

klimavennlige transportmuligheter.   110 

Utdanningsbistand er et viktig verktøy for å utjevne sosiale ulikheter. Vi kan ikke få til en 111 

bærekraftig utvikling uten forskning og høyere utdanning. Det skal legges til rette for at flyktninger 112 

som har påbegynt utdanning kan fullføre utdanningen sin.   113 
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Kapittel: Samarbeid  114 

For NSO er det grunnleggende at internasjonale organisasjoner og prosesser skal ha som mål å bidra 115 

til reell lik rett til utdanning og arbeide for studenters finansielle, akademiske og sosiale rettigheter.  116 

Studentmedvirkning må være formalisert for at prosessen skal være legitim. Akademisk frihet skal 117 

bevares, og en høy etisk standard skal være gjeldende i alle prosesser.    118 

Det er viktig at institusjonene samarbeider, og at det er lettvint for studenter å ta fag ved andre 119 

institusjoner enn sin egen. Norske utdanningsinstitusjoner må kreve at deres partnerinstitusjoner er 120 

autonome, avholder og respekterer studentvalg og gir studenter mulighet til å demonstrere på campus. 121 

NSO er positive til grader som gis av flere universiteter, fellesgrader, og er positive til utviklingen av 122 

flere slike.   123 

European Higher Education Area (EHEA) har som mål at man på europeisk nivå skal ha felles 124 

systemer for høyere utdanning, som gjør det enklere å være student på tvers av landegrenser. EHEA 125 

skal arbeide med å utvikle felles løsninger og målsetninger innenfor områdene gradssystem, 126 

kvalitetssikring, godkjenning, livslang læring, mobilitet, relevans og mangfold.   127 

EU skal fortsette å støtte opp om Bologna-prosessen fremfor å utvikle sin egen høyere 128 

utdanningspolitikk. Fraværet av skolepenger for Erasmus-studenter, og rene stipender, er 129 

avgjørende for mobilitet – spesielt fra land der en ikke får studiestøtte eller støtte til skolepenger for 130 

å studere i utlandet. Norske utdanningsinstitusjoner må tilrettelegge for at norske studenter kan 131 

benytte seg av ordningen.   132 

Det skal arbeides for at alle ansatte skal kunne gjennomføre utveksling flere ganger gjennom sin 133 

karriere. Deltakelse i europeiske forskningsprosjekter, som EUs rammeprogrammer, er viktig for 134 

kunnskapsutviklingen i Norge. NSO støtter krav om åpen publisering og vektlegging av 135 

kjønnsbalanse.  136 

Studentbevegelser står ofte først i kampen for reform og utvikling. Samarbeid på tvers av 137 

landegrenser er viktig for å spre erfaringer og informasjon om studentdemokratisk arbeid for slik å 138 

styrke og motivere studentdemokratier i land hvor studentenes mulighet til organisering og 139 

engasjement er utfordret. NSO samarbeider med andre nasjonale studentdemokratier, blant annet 140 

gjennom Nordisk Ordförande Möte (NOM) og European Students’ Union (ESU). NSO skal være en 141 

aktiv bidragsyter i fora som fremmer internasjonale studenters interesser.  142 

Kapittel: Internasjonale perspektiv ved norske utdanningsinstitusjoner   143 

Norske institusjoner bør tilby program på både bachelor- og masternivå på et annet språk enn 144 

norsk. Viktig informasjon fra institusjonen skal være tilgjengelig på norsk og på engelsk, dette 145 

gjelder også informasjon som er nødvendig for å delta i demokrati og kvalitetsutvikling på 146 

institusjonen. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å sørge for at den nødvendige kompetansen 147 

til å gi råd til studenter som vil ut på utveksling, og være et førstelinjetilbud for internasjonale 148 

studenter ved institusjonen.  149 

DISSENSER  150 

Dissens 1  151 

Dissenstakere: Simen Tjølsen Oftedahl og Emily MacPherson.  152 

Linjenummer: 112-114  153 
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Forslag: Studenter som bor i studentbolig i Norge skal få veiledning og mulighet til å fremleie 154 

boligen sin til andre studenter mens de er borte, slik at de har boligen sin når de kommer tilbake.  155 

Begrunnelse: Dissenstakere ønsker å stryke den foreslåtte setningen i internasjonal plattform. 156 

Studentboliger er et knapphetsgode, og å åpne opp for fremleie av disse ved utvekslingsopphold, 157 

både korte og lange, bidrar til å begrense hvor mange studenter som vil få tilgang til en 158 

studentbolig i løpet av studieløpet. Mindre enn 15 prosent av studentene har tilgang til å bo i en 159 

studentbolig, og manglende mulighet til å fremleie en studentbolig ses ikke på som en av hoved 160 

barrierene for at studenter ikke drar på utveksling.  161 

Fremleie er en ordning som skjer mellom utleier og leietaker, skal NSO ha politikk om temaet bør 162 

det ikke begrenses til studentboliger, men om fremleie generelt. En slik politikk hører hjemme i en 163 

annen plattform. Ordningen med fremleie vil også i dissenstakeres øyne bidra til å sette flere 164 

studenter i en uforutsigbar og ustabil boligsituasjon, hvor studenter ved studiestedene ikke får 165 

tilbud om et fast sted å bo. En utskiftning av hvem som leier studentboligene i tilfeller ved lengre 166 

utvekslingsopphold anses som mer gunstig for den helhetlige studentmassen.  167 

I tilfeller med fremleie er det også slik at det er personen som fremleier som vil stå ansvarlig for det 168 

som skjer med boligen i løpet av perioden med fremleie. Dette gjør at studenter som fremleier en 169 

eventuell studentbolig mens de er på utveksling, kan risikere å måtte stå ansvarlig for store utgifter 170 

den ikke selv har skyld i. Dissenstakere ser dette som problematisk og at en eventuell økonomisk 171 

gevinst for studenter som fremleier studentboliger fort kan bli til en økonomisk bør.  172 

INNSTILLING 173 

Internasjonal plattform vedtas   174 
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  10 sider 

VEDLEGG 1: INTERNASJONAL PLATTFORM 1 

1.0 Innledning 2 

Internasjonalisering er en kilde til samhold, økt samfunnsnytte, nye impulser og kulturell utveksling på 3 

tvers av landegrenser. Satsing på internasjonalisering er ikke et luksusgode eller et 4 

overskuddsfenomen, men helt nødvendig i en globalisert verden – spesielt innenfor forskning og 5 

utdanning.  6 

NSO mener utdanning må sees på som en menneskerett og ikke som en handelsvare. Like muligheter 7 

til utdanning er en forutsetning for et rettferdig samfunn. Tilgang og mangfold er bærebjelker i et 8 

moderne utdanningssystem.  9 

Den økte globaliseringen gjør at våre utfordringer som studenter, mer enn noen gang, henger sammen 10 

med utfordringene våre medstudenter i andre land står overfor. Global studentsolidaritet er derfor 11 

avgjørende. Globale utfordringer krever globale løsninger, samarbeid for å nå bærekraftsmålene er 12 

derfor avgjørende og må satses på i hele universitets- og høgskolesektoren.  13 

Internasjonalisering av høyere utdanning handler om hvordan nasjonale myndigheter og 14 

utdanningsinstitusjoner på alle nivåer møter utfordringene og mulighetene som følger av økt 15 

globalisering. Internasjonalisering av hele utdanningsløpet muliggjør økt kunnskapsspredning, faglig 16 

utvikling og nyvinning i et globalt fellesskap, og har en uvurderlig egenverdi. Et globalt 17 

kunnskapsfellesskap bidrar i til å løse menneskehetens utfordringer, og sammen skape økt 18 

samfunnsnytte. Det setter også norske studenter i stand til å bedre håndtere globaliserte 19 

arbeidsmarkeder og akademiske miljøer, ved å gi dem den nødvendige kulturelle og faglige 20 

kompetansen.  21 

Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant. Et 22 

velfungerende akademia innebærer at vitenskapelig ansatte og studenter kan forske, uttale seg og 23 

organisere seg fritt. NSO støtter derfor opp om akademisk frihet og ytringsfrihet også utenfor Norge.  24 

2.0 Like muligheter til høyere utdanning  25 

2.1 Gratisprinsippet  26 

Gratisprinsippet er det viktigste prinsippet i norsk høyere utdanning som sikrer like muligheter til 27 

utdanning, og sier at all offentlig utdanning i Norge skal være gratis. Dette gjelder også 28 

internasjonale studenter i Norge. Skolepenger og annen brukerbetaling ved offentlige 29 

utdanningsinstitusjoner må dekkes av staten eller andre aktører.  30 

2.2 Visum  31 

Reglene for å få studietillatelse i Norge for internasjonale studenter utenfor EØS må være utformet 32 

på en måte som gir studenter fra disse landene en reell mulighet til å ta deler eller hele 33 

utdanningen sin i Norge. Søknadsgebyret må fjernes for å gjøre det mer attraktivt for disse 34 

studentene å søke seg til høyere utdanning i Norge. Mulighetene for innveksling til Norge skal ikke 35 

være avhengig av hvor i utdanningsløpet studenten er, eller den politiske situasjonen i studentens 36 

hjemland.   37 

Internasjonale studenter skal automatisk få arbeidsvisum inkludert i studievisumet, så lenge de kan 38 

vise til aktiv studentstatus og progresjon. Internasjonale studenter skal ha lik mulighet som norske 39 
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studenter til å arbeide ved siden av studiene. Prosessen rundt avklaring av økonomisk situasjon 40 

for studenter utenfor EU/EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) må forenkles og 41 

tydeliggjøres.  42 

NSO mener at regler for visumfornyelse bør legges om slik at visum gis for lengre perioder basert 43 

på inntektsstrøm, i motsetning til tilgjengelige midler på et visst tidspunkt. Studenter og ansatte 44 

som kommer for kortere innveksling bør få hurtigbehandlet søknader om oppholdstillatelse.  45 

For at Norge skal trekke til seg flere internasjonale studenter fra land utenfor EØS, mener NSO at 46 

prosessen for ansettelses- og oppholdstillatelse etter endt studie må forenkles. Arbeidsmarkedet i 47 

Norge vil tjene på å kunne velge blant, og dra nytte av, hele spekteret av kompetansen som 48 

utdannes hvert år.  49 

Prosessene for å få et midlertidig identifikasjonsnummer, slik at studenter på utveksling blant annet 50 

skal kunne opprette en bankkonto, må være så effektive og hurtiggående som mulig for 51 

studentene.  52 

3.0 Mobilitet  53 

Internasjonal mobilitet er aktivitet der studenter eller ansatte hovedsakelig reiser til et annet land 54 

for utdanning eller forskning. Mangfold i den mobile studentmassen øker samfunnsnytten av 55 

internasjonalisering, og interaksjon med internasjonale studenter er nyttig for studentmassen som 56 

en helhet. Mobiliteten må speile studentmassen og befolkningen. NSO er derfor imot programmer 57 

og forsøk på å gjøre internasjonalisert utdanning og mobilitet til et ytterligere elitefenomen.  58 

For å oppnå at flere studenter drar på utveksling, kreves det en helhetlig tilnærming til mobilitet 59 

gjennom hele utdanningssystemet, fra grunnskole til høyere utdanning, samt rådgivning. Det må 60 

derfor gis mer statlige midler til informasjonsarbeid om mulighetene for utveksling.   61 

Det skal finnes gode støtteordninger for studenter med nedsatt funksjonsevne eller 62 

tilretteleggingsbehov. Det er vertsinstitusjonen eller vertsnasjonen som skal ha det overordnede 63 

ansvaret for slike støtteordninger, og støtteordningene må også synliggjøres bedre. Det skal være 64 

enkelt og forutsigbart for studenter som reiser på utveksling. Dette sikres gjennom gode 65 

utvekslingsavtaler. Alle studenter skal ha muligheten for utveksling som en del av sitt 66 

studieprogram.   67 

3.1 Digitalisering  68 

I en stadig mer globalisert og digitalisert verden er avstanden til og tilgangen på kunnskap og 69 

kompetanseutvikling kortere enn noensinne. Dette burde alle institusjoner legge bedre til rette for å 70 

dra nytte av. NSO mener at alle studenter skal ha mulighet til å få kunnskap og erfaringsutveksling 71 

fra andre studiesteder i verden. Dette skal skje gjennom samarbeid mellom nasjonale og 72 

internasjonale institusjoner om gjennomføringen av emner, hvor utdanningskvalitet skal være 73 

hovedfokus. Virtuell mobilitet skal ikke være en erstatning av tradisjonell utveksling, men være et 74 

supplement.   75 

3.2 Utveksling  76 

Institusjoner må forberede studenter godt før utvekslingsoppholdet for at de skal kunne integreres 77 

faglig og sosialt. Studenter som drar til utlandet skal motta reisestipend, på minimum 35%.  78 



Vedlegg 1 til sak LM12 05.04-22: Internasjonal plattform side 3 

NSO mener det skal være et nasjonalt mål om at minst 50 prosent av norske studenter skal på 79 

utveksling. Alle som ikke ønsker å dra på utveksling må aktivt melde seg av. I tillegg skal det 80 

utarbeides strategier for å årlig øke prosentandelen som drar på utveksling. Det skal også 81 

tilrettelegges for at flere får ta lengre opphold og hele grader i utlandet. Som et tiltak for økt 82 

internasjonal erfaring blant studentene, bør ingen studieprogram akkrediteres uten minst én 83 

kvalifisert utvekslingsavtale.  84 

3.3 Forhåndsgodkjenning  85 

Studentene på delgradstudier i utlandet skal ha krav på en forhåndsgodkjenning av 86 

utenlandsoppholdet sitt.  87 

Utdanning i utlandet trenger ikke å være identisk med norsk utdanning for å gi grunnlag for 88 

godkjenning i Norge. NOKUT må standardisere godkjennelse og autorisasjonsprosessen ved endt 89 

studie. Det må være enkelt for utenlandsstudenten å forstå og sette seg inn i de formelle kravene 90 

til autorisasjon og godkjenning. Ved endringer i autorisasjon- og godkjenningskravene, skal dette 91 

ikke negativt påvirke studenter som har påbegynt studie.   92 

3.4 Praksis  93 

Praksis er et viktig verktøy i utdanning for å gi studenter mulighet til å opparbeide seg 94 

arbeidserfaring for fremtiden.   95 

Studier som har praksis som en del av utdanningen skal kunne ta godkjent praksis i utlandet som 96 

gir uttelling i graden.   97 

Alle studenter som ikke har obligatorisk praksis som en del av utdanning sin skal ha mulighet til å 98 

ta praksis i utlandet.   99 

3.5 Ansatt- og forskermobilitet  100 

Internasjonalisering og mobilitet blant ansatte og forskere gir internasjonale perspektiver, noe som 101 

bidrar til innovasjon og styrker kvaliteten av forskning og utdanning i Norge. Utdanninginstitusjoner 102 

må sørge for at ansatte har tilstrekkelig språkkunnskap og pedagogiske ferdigheter for å sikre god 103 

kvalitet i utdanningene.  104 

4.0 Norske studenter i utlandet  105 

Studenter som skal til utlandet må få god informasjon i forkant om studiested, nødvendig 106 

forberedelser, i tillegg til praktiske og økonomiske forhold. Det skal være så enkelt som mulig for 107 

studenter å dra til utlandet og barrierer for dette bør i størst mulig grad fjernes. Studenter skal få 108 

tilbud til hjelp om å finne bolig under oppholdet.   109 

4.1 Bolig  110 

Det skal være så enkelt som mulig for norske studenter å reise på utveksling, og praktiske 111 

barrierer bør i størst mulig grad fjernes. Studenter som bor i studentbolig i Norge skal få veiledning 112 

og mulighet til å fremleie boligen sin til andre studenter mens de er borte, slik at de har boligen sin 113 

når de kommer tilbake.   114 

4.2 Folketrygd  115 
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 Norske studenter som tar en grad eller hele studieår i utlandet skal kunne arbeide ved siden av 116 

studiene uten å risikere å miste sin plass i norsk folketrygd. Reglene rundt arbeid i utlandet og 117 

norsk folketrygd må klargjøres, og det er viktig at norske studenter i utlandet har de samme 118 

mulighetene til å jobbe deltid som studenter i Norge.  119 

4.3 Rangeringer  120 

Rangeringer som bygger på en utvelgelse og vektlegging av noen kvantitative parameter – og har 121 

liten eller ingen reell sammenheng med utdanningskvaliteten på institusjonene – skal ikke 122 

anerkjennes som verktøy for vurdering og sammenlikning av institusjoner. Slike rangeringer bør 123 

heller ikke brukes til styring av utdanningssektoren. NSO mener vi må fortsette utviklingen av flere 124 

kvalitative indikatorer. Bruken av indikatorene skal bidra til kvalitetsutvikling på institusjonene. Det 125 

bør inkluderes indikatorer som sier noe om mangfold, likestilling og sosialt samfunnsansvar. 126 

5.0 Internasjonale studenter i Norge  127 

5.1 Inkludering av internasjonale studenter  128 

For norske studenter som ikke selv drar på utveksling er møtet med internasjonale studenter her 129 

hjemme et viktig bidrag til deres egen internasjonalisering. For at møtet mellom norske og 130 

utenlandske studenter i Norge skal bidra til faglig, kulturell, og samfunnsmessig utveksling, er det 131 

avgjørende at utenlandske studenter i Norge blir godt inkludert i studiemiljøene. I sitt arbeid med 132 

inkludering er det viktig at institusjonene forholder seg til mangfoldet i den internasjonale 133 

studentmassen, og legger til rette for inkludering uavhengig etnisitet, språk, religiøsitet, livssyn, 134 

seksuell orientering, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  135 

Institusjonene skal bidra til faglig og sosial inkludering og tilrettelegging for deltagelse gjennom 136 

blant annet tilpasset undervisningsopplegg, mentorordninger, kollokviegrupper og gruppearbeid.  137 

Institusjonene skal også tilrettelegge for internasjonale studenters inkludering i studentliv. Dette 138 

skal blant annet skje gjennom økonomisk støtte til organisasjoner og studentforeninger som jobber 139 

aktivt med inkludering av internasjonale studenter gjennom flerspråklige og internasjonalt 140 

orienterte aktiviteter.  141 

Videre skal institusjonene skal ha tilpasset rådgivning, og et semesterstartsopplegg som legger til 142 

rette for et godt møte mellom norske og internasjonale studenter.   143 

Institusjonene må tilstrebe deltagelse fra internasjonale studenter i demokratiske prosesser og 144 

organer, kvalitetssikring og studieutvikling. Oversettelse skal tilbys med bistand fra institusjonen 145 

ved behov.  146 

Internasjonale studenter skal kunne ha like muligheter til å ha arbeid eller verv ved siden av 147 

studiene. Internasjonale studenter som jobber i Norge skal ha like rettigheter som andre 148 

arbeidstakere.  149 

Internasjonale studenter i Norge skal tilbys trygge og gode boliger under oppholdet sitt.  150 

5.2 Studietillatelse for studenter utenfor EU/EØS  151 

Kravet om at søkere fra land utenfor EU/EØS må kunne vise til et sted å bo i Norge for å kunne få 152 

studietillatelse bør justeres, slik at søkeren kan få en midlertidig studietillatelse før dette og da 153 
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lettere kan få innpass på det private leiemarkedet. Fullstendig studietillatelse bør gis når søkeren 154 

har funnet et sted å bo i Norge. 155 

6.0 Bærekraftig utvikling og solidaritet  156 

NSO er en solidarisk organisasjon og står sammen med sine medstudenter i andre land. Vi vil 157 

protestere hvis studieretten og –muligheten hos et lands studenter blir truet. Norge har et særlig 158 

ansvar som for å hjelpe studenter med å kunne ferdigstille utdanningen sin. Studenter i vanskelige 159 

livssituasjoner eller i en utsatt situasjon rundt om i verden, slik som kvinner, studenter med barn, 160 

forfulgte studenter og studenter med funksjonsnedsettelser må ha lik rett og mulighet til å ta 161 

høyere utdanning. Internasjonalt arbeid for bærekraft, særlig sosial bærekraft og bærekraftsmål 4 162 

“god utdanning”, må støttes opp om og oppmuntres til å arbeide for internasjonalt. Norge må vise 163 

handlekraft for globalt samarbeid for å nå bærekraftsmålene. NSO støtter studenter i andre land 164 

sin rett til å organisere seg og kjempe for lik rett og mulighet til utdanning i sitt hjemland.   165 

6.1 Lik rett til høyere utdanning verden over  166 

NSO mener at gratisprinsippet bør gjelde for alle verdens studenter. Vi står sammen med og 167 

støtter andre lands studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner som kjemper for gratis 168 

utdanning og høyere studiestøtte.  Studenter verden over står overfor mye av de samme 169 

utfordringene – vi ønsker høy kvalitet i utdanningene, god tilgang på studentboliger og høy 170 

studiefinansiering verden over.    171 

Alle land bør ha fungerende, uavhengige studentdemokratiske organer. Studenter skal være 172 

representert i alle beslutningsorganer og relevante rådgivende organer, og ha reell mulighet til 173 

påvirkning. Mangel på studentmedvirkning skader studiekvaliteten, og dermed samfunnsnytten av 174 

høyere utdanning.   175 

6.2 Akademisk frihet og -ytringsfrihet  176 

Akademisk frihet er en grunnleggende verdi som må ligge til grunn for all faglig aktivitet på 177 

universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter slik at disse kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag. 178 

Meningsbrytning og faglig uenighet er sentralt i opprettholdelsen av akademisk frihet. Studenter 179 

skal ha en reel mulighet til å påvirke sin studiesituasjon og bidra til å sikre og styrke kvaliteten på 180 

utdanninga si. Den akademiske ytringsfriheten til studentene må sikres og gjelde alle studenter. 181 

Akademikere og studenter skal sikres akademisk frihet og mulighet til å delta i samfunnsdebatter. 182 

Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og 183 

forskning. NSO støtter opp om ordninger som hjelper undertrykte forskere og studenter.  184 

6.3 Students At Risk  185 

“Students at risk” (StAR) er en ordning hvor studenter som har opplevd forfølgelse, trusler eller 186 

utestenging fra høyere utdanning på bakgrunn av sin aktivisme og kamp for menneskerettigheter 187 

og demokratisk endring, kan få mulighet til å fullføre utdanningen sin i et annet land. Denne 188 

ordningen må bli permanent i Norge, og utdanningsinstitusjoner i Norge må legge til rette for å ta 189 

imot flere studenter. Norge må videreføre og styrke programmet StAR og på sikt gjøre det 190 

permanent, samt legge til rette for nettverket “Scholars at Risk” (SAR), og inkludere dette arbeidet i 191 

sine strategiske planer. StAR må også etableres på et europeisk nivå for å koordinere ordningene 192 

på tvers av land i Europa. Ordningen skal ha sentral koordinering og må ha opptak gjennom hele 193 

året for å sikre rask støtte til utsatte studenter. Med en europeisk ordning vil studenter med flere 194 
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fagbakgrunn og språk kunne bli inkludert.   195 

På sikt må StAr-ordningen spres globalt. Utdanningsinstitusjoner i Norge må ta ansvar for å 196 

implementere StAr-ordningen hos seg og jobbe for å gjøre ordningen permanent i Norge, samt få 197 

ordningen spredd internasjonalt. Flere norske institusjoner bør ta imot forskere.  198 

6.4 Studenter som menneskerettsforkjempere  199 

Menneskerettighetene er grunnleggende, universelle rettigheter som må aktivt beskyttes innenfor 200 

høyere utdanning og forskning. Studenter og akademikere spiller en avgjørende rolle i beskyttelse 201 

av demokratiet og menneskerettighetene, men møtes ofte av brutale og undertrykkende angrep fra 202 

myndighetene. Norge må spille en aktiv rolle i å anerkjenne og være en tydelig stemme for 203 

studenter som menneskerettighetsforkjempere, slik at de også får den beskyttelsen de har krav på. 204 

Studenter er viktige endringsaktører i sine samfunn, og står ofte først i kampen for reform og 205 

utdanning  206 

Menneskerettighetene gir grunnleggende føringer som har betydning også for høyere utdanning 207 

og forskning. Spesielt gjelder dette ytringsfriheten og undertrykkende regimers handlinger overfor 208 

studenter og forskere.   209 

Norske myndigheter skal bidra til arbeidet med å bygge opp om konvensjoner som beskytter lik 210 

tilgang på høyere utdanning, bekjempelse av diskriminering, demokratisk deltakelse, ytringsfrihet, 211 

retten til å organisere seg, vern av kultur, og sosiale og økonomiske rettigheter for studenter og 212 

forskere. Fremst av disse er De forente nasjoners (FNs) konvensjon om økonomiske, sosiale og 213 

kulturelle rettigheter, som må etterleves. Norske universiteter og høyskoler skal ha etiske 214 

retningslinjer for samarbeid med næringslivet og utenlandske institusjoner i tråd med disse 215 

målene. Menneskerettighetene og akademisk frihet må fremmes ved inngåelse og oppfølging av 216 

alle formaliserte samarbeidsavtaler.  217 

6.5 Klimavennlighet   218 

Utdanningsinstitusjonene i Norge må oppfordre studentene til å velge klimavennlig transport når de 219 

reiser på utveksling. Dette utelukker derimot ikke utveksling til andre kontinenter. Det innebærer 220 

imidlertid at Erasmus+-samarbeidet blir viktigere, og at aktørene i Erasmus+ presser på for 221 

ytterligere utbedring av klimavennlige transportmuligheter. I utarbeidelse av utvekslingsavtaler må 222 

institusjonene ta hensyn til klimabelastningen ved reise til og fra studiestedet.  223 

6.6 Utdanningsbistand   224 

Utdanningsbistand er den mest effektive formen for å yte bistand og for å utjevne sosiale ulikheter. 225 

Likevel lider utdanning av en økende interesse for raske målbare resultater i bistandsarbeid. 226 

Bistandsarbeid må være langsiktig og brukes som et middel for å gi flere muligheten til å ta høyere 227 

utdanning av høy kvalitet.  228 

Størsteparten av norsk utdanningsbistand går til grunnutdanning. Dette er viktig for å oppnå FNs 229 

bærekraftsmål. NSO mener imidlertid at bærekraftig utvikling ikke kan oppnås dersom høyere 230 

utdanning og forskning neglisjeres. Andelen av det norske bistandsbudsjettet til oppbygging av 231 

høyere utdanning og forskningsmiljøer må økes for å bygge opp sterke fagmiljøer i utviklingsland.  232 

NSO skal arbeide for å realisere bærekraftsmålene innenfor utdanning. Det er viktig at høyere 233 

utdanning får en mer sentral plass i arbeidet med bærekraftsmålene, spesielt innenfor lik rett til 234 

utdanning, livslang læring, likestilling og mangfold og kompetanse for fremtiden.  235 
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NSO skal jobbe for å påvirke UNESCOs styringskomité om utdanning for alle.  236 

6.7 Flyktninger   237 

Flyktninger og asylsøkere som oppholder seg i Norge skal ha mulighet til å høyere utdanning. Hvis 238 

en flyktning eller asylsøker har begynt på studier utenfor Norge og ønsker å fortsette sin utdanning 239 

her skal det legges til rette for dette. Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at flyktninger 240 

og asylsøkere skal kunne søke om praksisplasser ved et relevant fagmiljø. Praksisplassene skal gi 241 

relevant arbeidstrening, språktrening og tilrettelegging hvor videre studier eller deltakelse i 242 

akademia.  243 

7.0 Samarbeid   244 

Et globalt kunnskapsfelleskap er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Samarbeid på tvers av 245 

landegrenser mellom høyere utdanningsinstitusjoner setter norske studenter i stand til å bedre 246 

håndtere globaliserte arbeidsmarkeder og akademiske miljøer, ved å gi dem den nødvendige kulturelle 247 

og faglige kompetansen.     248 

Høyere utdanning og forskningsinstitusjoner i Norge må skape nettverk internasjonalt og benytte seg 249 

av kunnskap gjennom det globale akademia for å sikre høy kvalitet og for å levere relevante og nyttige 250 

bidrag til samfunnet.    251 

For NSO er det grunnleggende at internasjonale organisasjoner og prosesser skal ha som mål å bidra 252 

til reell lik rett til utdanning og arbeide for studenters finansielle, akademiske og sosiale rettigheter.   253 

Det norske høyere utdanningssystemet må forholde seg til sine internasjonale forpliktelser, og skal 254 

ligge i front på implementering av disse i norsk kontekst. Arbeidet med overnasjonale strukturer må 255 

gjøres i demokratiske og representative organer. Studentmedvirkning må være formalisert for at 256 

prosessen skal være legitim. Akademisk frihet skal bevares, og en høy etisk standard skal være 257 

gjeldende i alle prosesser.    258 

7.1 Institusjonssamarbeid    259 

Alle høyskoler og universiteter i Norge skal arbeide strategisk for å oppnå gode internasjonale 260 

samarbeid om forskning og utdanning.    261 

Partnerskap er tette institusjonelle samarbeid som består av forsknings- og utdanningssamarbeid, med 262 

både student- og forskermobilitet. Partneres profil og studietilbud skal være godt kjent på institusjonen. 263 

Det skal være like lett for studenter å ta fag fra en partnerinstitusjon som på egen institusjon og 264 

karakterer oppnådd hos partnere skal stå i gradsbeviset. Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for 265 

at studenter som skal på utveksling har forhåndsgodkjent studierett på emner hos partnerinstitusjon. 266 

Studenttillitsvalgte ved partnerinstitusjoner skal være representert i organer som tar for seg 267 

partnersamarbeid. Det skal være studentmedvirkning i beslutningsorganer ved partnerinstitusjonen. 268 

Norske utdanningsinstitusjoner må kreve at deres partnerinstitusjoner er autonome, avholder og 269 

respekterer studentvalg og gir studenter mulighet til å demonstrere på campus.   270 

Fellesgrader formaliserer samarbeid og gir en trygg og forutsigbar mulighet for studenter til å få 271 

internasjonal erfaring. Det bør opprettes flere fellesgrader, under forutsetning av at gratisprinsippet 272 

etterleves. Det skal ikke tas skolepenger for norske studenter i fellesgrader, og heller ikke for 273 

internasjonale studenter for den delen som tas i Norge. Fellesgrader av tilfredsstillende kvalitet oppnås 274 

gjennom gjensidig og stabile finansieringsløsninger og ved at institusjonene arbeider ut fra 275 
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gjennomsiktige samarbeidsformer og etablerer doble grader og felles semesterløsninger hvor dette er 276 

hensiktsmessig.   277 

7.2 Europeisk samarbeid   278 

7.2.1 European Higher Education Area   279 

European Higher Education Area (EHEA) har som mål at man på europeisk nivå skal ha felles 280 

systemer for høyere utdanning, som gjør det enklere å være student på tvers av landegrenser. I 281 

tillegg skal myndigheter og andre aktører ha lettere for å sette seg inn i hvordan høyere utdanning 282 

fungerer i andre land, slik at de kan vurdere høyere utdanning i disse. Åpenhet og 283 

gjennomsiktighet på tvers av landene i EHEA er grunnleggende forutsetninger for samarbeid og 284 

tillit til hverandres utdanningssystemer. EHEA skal arbeide med å utvikle felles løsninger og 285 

målsetninger innenfor områdene gradssystem, kvalitetssikring, godkjenning, livslang læring, 286 

mobilitet, relevans og mangfold. 287 

NSO forventer at norske myndigheter fremmer betydningen av samarbeidet i EHEA. EHEA må 288 

være en prioritet for alle medlemslandene for å fungere som et felles prosjekt. NSO forventer også 289 

at norske myndigheter går foran og forventer at alle medlemsland inkluderer sine nasjonale 290 

studentorganisasjoner i nasjonale debatter på disse områdene, og lytter til studentenes meninger.   291 

Samarbeidspartnerne i EHEA 1[1] er viktige for fremdriften av prosessene i EHEA og for debatten 292 

på de ulike områdene. Likevel er det helt avgjørende at beslutninger tas av medlemslandene 293 

gjennom Ministermøtet.  294 

Det er nødvendig for legitimiteten til EHEA at det utarbeides ordninger med konsekvenser for 295 

medlemsland som faller for langt etter i innføringen av felles løsninger, eller ikke viser vilje til å 296 

bruke disse løsningene.   297 

7.2.2 Den Europeiske union   298 

EU har vært en viktig pådriver i Bologna-prosessen. NSO mener EU skal fortsette å støtte opp om 299 

Bologna-prosessen fremfor å utvikle sin egen høyere utdanningspolitikk. Gjennom rammeprogram 300 

for forskning og mobilitetsprogram for utdanning kan EU bidra positivt til å nå mål som settes i 301 

Bolognaprosessen.    302 

Erasmus-programmene har vært det viktigste økonomiske hjelpemiddelet for å binde sammen 303 

utdanningssystemene i Europa. Fraværet av skolepenger for Erasmus-studenter, og rene 304 

stipender, er avgjørende for mobilitet – spesielt fra land der en ikke får studiestøtte eller støtte til 305 

skolepenger for å studere i utlandet. Erasmus+-stipendet skal være på et nivå som gjør at det 306 

dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Lånegarantiordningen for masterstudenter skal 307 

legges om til rent stipend for å bidra til like muligheter for mobilitet. Norge og norske 308 

utdanningsinstitusjoner må bli flinkere til å tilrettelegge for at norske studenter benytter seg av 309 

ordningen, særlig til praksisopphold i utlandet.    310 

7.3 Forskningssamarbeid   311 

Forskning skal bidra til å gi svar på de store samfunnsutfordringene. Internasjonalt samarbeid i 312 

universitets- og høyskolesektoren er av avgjørende betydning. Globale utfordringer krever globalt 313 

samarbeid for globale løsninger.   314 

https://student.no/dokumenter/internasjonal-plattform/#_ftn1
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Norske universiteter og høyskoler utvikler kontinuerlig sitt forskningssamarbeid med institusjoner i 315 

utlandet. Slike forskningssamarbeid skal føre til økt mobilitet for vitenskapelige ansatte. Det skal 316 

arbeides for at alle vitenskapelige ansatte skal gjennomføre utveksling flere ganger gjennom sin 317 

karriere. Slike forskningssamarbeid og utvekslinger mener NSO også skal ha som mål å utveksle 318 

studenter sammen med vitenskapelige ansatte.    319 

Deltakelse i europeiske forskningsprosjekter, som EUs rammeprogrammer, er viktig for 320 

kunnskapsutviklingen i Norge. De tematiske prioriteringene, krav om åpen publisering og 321 

vektlegging av kjønnsbalanse, er blant tiltakene som NSO støtter.   322 

7.4 Studentsamarbeid  323 

Studenter har rett til å være endringsaktører i sine samfunn. Studentbevegelser står ofte først i 324 

kampen for reform og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser er viktig for å spre erfaringer 325 

og informasjon om studentdemokratisk arbeid for slik å styrke og motivere studentdemokratier i 326 

land hvor studentenes mulighet til organisering og engasjement er utfordret. Slike samarbeid gir 327 

gjensidig utbytte for de involverte parter og styrker også ens egen bevegelses kapasiteter.  328 

NSO støtter opp om studentdrevet solidaritetsarbeid fra organisasjoner og initiativer som retter 329 

oppmerksomhet mot studenter som kjemper for fred, demokrati og menneskerettigheter.  330 

Nordisk Ordförande Möte (NOM) er et samarbeidsforum for de øverste nordiske, arktiske og 331 

baltiske studentorganisasjonene. NOM skal sikres observatørplass der det er relevant hos Nordisk 332 

Råd og Nordisk Ministerråd.   333 

European Students’ Union (ESU) er en viktig aktør i det europeiske sivilsamfunnet og kanal for 334 

både norske og andre e europeiske lands studenter. Norske myndigheter bør årlig bidra til 335 

finansieringen av ESU.  336 

Det må finnes et legitimt organ som kan representere studenter i internasjonale fora, som for 337 

eksempel i FN. Det er avgjørende at studenter er representert i alle organer som direkte berører 338 

deres interesser, også globalt.  NSO skal være en aktiv bidragsyter i fora som fremmer 339 

internasjonale studenters interesser. Et slikt organ må bygges på demokratiske og humanitære 340 

verdier. NSO og norske myndigheter skal stå i front for videreutviklingen av slike organer, og stille 341 

med ressursene som trengs for å oppnå dette. Det er også nødvendig med stabil finansiering. 342 

Organet skal arbeide for å sikre studentenes interesser ved å fremme studenters krav og 343 

perspektiver globalt.  344 

8.0 Internasjonalt perspektiv ved norske utdanningsinstitusjoner   345 

Spesielt for studenter som ikke reiser på utveksling, er det viktig å møte internasjonale 346 

perspektiver ved utdanningsinstitusjonen sin. Institusjoner bør tilstrebe og involvere hele 347 

kunnskapstriangelet (utdanning, forskning og innovasjon) i sitt internasjonaliseringsarbeid.   348 

8.1 Internasjonale kurs og program   349 

Norske institusjoner bør tilby program på både bachelor- og masternivå på et annet språk enn 350 

norsk, ikke inkludert språkfag. Dette skal bidra til en bedre og mer forankret internasjonalisering 351 

ved norske institusjoner og fagmiljø.    352 

  353 



Vedlegg 1 til sak LM12 05.04-22: Internasjonal plattform side 10 

8.2 Språk   354 

Alle universiteter og høyskoler skal tilby gratis norskkurs, samt kurs i akademisk kultur, til alle 355 

internasjonale studenter og ansatte. Norskkunnskaper er avgjørende for studenter og ansattes 356 

mulighet til inkludering og interaksjon, og bidrar slik til økt kunnskapsspredning, bedre kultur- og 357 

samfunnsformidling og gir mulighet til å bli i Norge etter endt utdanning. Norske 358 

utdanningsinstitusjoner skal stå fritt til å velge egen språkpolitikk. Dette skal gi institusjonene 359 

muligheten til å likestille engelsk med norsk som arbeidsspråk. Uavhengig av institusjonens 360 

språkpolitikk bør det sikres at viktig informasjon er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Dette 361 

gjelder også nødvendig informasjon for å delta i kvalitetsutvikling og demokratisk arbeid på 362 

institusjonen.   363 

8.3 Internasjonale kontorer og internasjonal kompetanse   364 

NSO mener institusjonene må ta ansvar for at den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å 365 

jobbe systematisk for økt internasjonalisering og utveksling, samt bistå og tilrettelegge for 366 

internasjonale studenter er til stede på institusjonen. Det må være rådgivende organer for 367 

studenter som ønsker å reise ut, samtidig som det skal være et førstelinjetilbud for internasjonale 368 

studenter ved institusjonen. Enten alene, eller i samarbeid med andre, må gode og oversiktlige 369 

samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner opprettes og formidles til studentene.   370 

NSO mener institusjonene også har et ansvar for å samle og dele erfaringer fra studenter som har 371 

vært på utveksling til kommende utvekslingsstudenter. Basert på tilbakemeldingene fra tidligere 372 

utvekslingsstudenter bør utvekslingsavtaler mellom institusjonene jevnlig revideres for å sikre at de 373 

holder høy faglig kvalitet.   374 
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GENERALDEBATT 1 

FORMÅL 2 

Det kan være både saker og temaer som delegater ønsker å diskutere, eller ønsker at 3 

organisasjonen diskuterer, som ikke inngår i sakspapirene til landsmøtet. Generaldebatten har 4 

som formål å være en arena for å diskutere disse.    5 

Et annet formål til generaldebatten er å gjøre nye delegater kjent med formatet og talerstolen, og 6 

vil være så lik sakene i sakslisten til landsmøtet som mulig. Dette gir både nye og gamle delegater 7 

en mulighet til å ta til orde for de politiske, eller organisatoriske temaene de vil.  8 

Informasjon og innføring om god debattkultur og etterlevelse av trygg organisasjon, er en del av 9 

formøtet. Generaldebatten er en arena der det kan praktiseres. Nye delegater kan bli inspirert og 10 

engasjert til å bidra mer aktivt i resten av landsmøtet, i tillegg til de gamle delegatene.   11 

SAKSPRESENTASJON 12 

Temaer  13 

Generaldebatten har som formål at organisasjonen skal få diskutert saker og temaer som 14 

sentralstyret ellers ikke legger opp til å diskutere. Selv om formøtet har som formål å være 15 

opplæringsarena for nye delegater, er det vanskelig å skape landsmøtestemningen. En 16 

generaldebatt kan derfor bidra til at flere delegater vil ta ordet under landsmøtet da de under 17 

denne debatten kan snakke om hvilke politiske eller organisatoriske temaer de vil. En utfordring 18 

med generaldebatten er at den kan være vanskelig å følge debatten dersom den ikke har en satt 19 

struktur. En helt fri generaldebatt kan fort ende opp med at flere debatter går samtidig. Taler en 20 

prater om organisasjonen og får en replikk, taler to snakker om velferd og får to replikker. Taler tre 21 

taler om læringsmiljø og får en replikk og svarreplikk. Taler fire snakker så om organisasjonen 22 

igjen, mens taler fem snakker om sak fagpolitikk. Noen tydelige rammer kan forhindre at 23 

generaldebatten hopper mellom ulike fagfelt.  24 

For å sikre at debatten blir så ryddig og enkel så mulig å følge, kan det derfor være en fordel å 25 

sette noen rammer for debatten. Et forslag er å dele debatten inn i temaer. Med temaer menes for 26 

eksempel velferdspolitikk, fagpolitikk og organisasjon. Videre kan debatten deles inn i saker som 27 

hører inn under temaet. Fastlegeordningen og studentboliger er to saker under temaet velferd.  28 

  29 

En mulig inndeling av generaldebatten er derfor å dele opp debatten i temaer som alle får hver sin 30 

tilmålte tid. Om generaldebatten varer i en time, kan det settes av tid til tre temaer som alle får tyve 31 

minutter hver. På denne måten kan ordstyrerne sikre at debatten holder seg til ett tema av gangen, 32 

men der debatten vil hoppe mellom saker innenfor det ulike temaet. Dette vil likevel gjøre det 33 
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lettere for deltakerne å følge debatten. En inndeling etter tema vil ikke kreve at delegatene melder 34 

inn saker de vil snakke om i forkant. Delegatene må bare passe på at de tar ordet under riktig 35 

tema.   36 

  37 

En annen løsning er å diskutere en sak ferdig før en går videre til neste sak. For eksempel 38 

diskuterer man saken studentboliger ferdig, før man diskuterer saken om fastlege. Når så alle 39 

sakene innenfor temaet velferd er diskutert, går man videre til et nytt tema. Denne løsningen 40 

krever at deltakeren melder inn saker og temaer de ønsker å ta opp under generaldebatten i 41 

forkant av landsmøtet. En slik ordning vil også føre til at det er de som har meldt inn saker i forkant 42 

som får holde innlegg, mens alle kan ta replikker. Denne formen vil gjøre det lettere å følge 43 

debatten, men vil samtidig kreve mye av deltakerne i forkant av landsmøte, samtidig som debatten 44 

også i stor grad vil være satt i forkant av landsmøte.  45 

Uavhengig av løsning er det ikke garantert at alle får snakket om det de ønsker, da det kan meldes 46 

inn flere saker enn det er tid til å ta opp.   47 

En løsning kan da være å dele debatten i temaer på forhånd, med en høyere risiko for at debatten 48 

hopper mellom ulike saker innenfor temaet. Ved at det blir meldt inn saker på forhånd har flere 49 

delegater tid til å reflektere rundt egne meninger om saken, for å så lettere ta en eventuell replikk, 50 

eller sende inn egen sak.   51 

Et minus med å melde inn saker i forkant er at det kan oppleves som overveldende for nye 52 

delegater å melde inn temaer i forkant. Dette kan føre til at organisasjonen diskuterer færre saker 53 

og at generaldebatten ikke blir like organisk. Det kan legges opp til oppmuntring til å melde inn 54 

saker på formøtet, men det er mindre forutsigbart.   55 

Replikk og innlegg  56 

Ordvekslingen under generaldebatten kan styres på ulike måter. En generaldebatt uten replikker 57 

vil gjøre at debatten i utgangspunktet består av ferdigskrevede innlegg. Dette vil trolig heve 58 

kvaliteten på innleggene som kommer.   59 

  60 

Replikker vil på sin side føre til at det generaldebatten i større grad ligner på alle andre debatter. 61 

På den måten vil en generaldebatt i større grad bidra til å forberede delegatene til debattene som 62 

kommer senere. Replikker vil også bidra til at flere delegater kommer til ordet, også de som ikke 63 

har ferdigskrevet innlegg.  64 

  65 

Uavhengig av om man går for replikker eller ikke, vil det være mulig for ordstyrerne å lage en 66 

talerliste basert på temaer slik at ett og ett tema blir diskutert, men det vil ikke være mulig å ta for 67 

seg en og en sak.   68 

Ved et digitalt landsmøte  69 

Gjør utviklingen av pandemien det til at Landsmøtet blir digitalt, vil ikke formålet til generaldebatten 70 

endres i særlig stor grad. Det vil fortsatt være en arena organisasjonen kan diskutere saker som 71 

ikke er i sakslisten, gjøre delegater bedre kjent med det digitale formatet og bidra til en god 72 

debattkultur.   73 
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VURDERING 74 

Sentralstyret mener generaldebatten er en god arena for å diskutere saker og temaer sentralstyret 75 

ellers ikke har lagt opp til at organisasjonen diskuterer, i tillegg til å praktisere god debattkultur. 76 

Sentralstyret mener det vil være en fordel å dele opp debatten etter temaer. Dette vil gjøre det 77 

lettere å strukturere debatten, og det gjør det lettere å følge debatten for delegatene. På bakgrunn 78 

av at generaldebatten har som formål at delegater blir kjent med talerstol og formatet på 79 

diskusjonene på landsmøtet, mener sentralstyret at det burde være mulig å ta replikker på 80 

innleggene i debatten.   81 

INNSTILLING 82 

Generaldebatten gjennomføres med en oppdeling etter temaer.   83 
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