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VEDLEGG 1: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA ARBEIDSUTVALGET  2 

Arbeidsutvalget rapporterer skriftlig til hvert sentralstyremøte. Rapporten omhandler arbeidet vi har 3 

gjort mellom de respektive sentralstyremøtene, og denne rapporten tar for seg perioden 1. juli 4 

2022 til og med torsdag 25. august 2022. Vi har strukturert rapporten i ulike temaer for å gi 5 

sentralstyret og resten av organisasjonen en oversiktlig rapport som det er enkelt å stille spørsmål 6 

til, med en generell del først.  7 

Arbeidsutvalget trådde formelt inn i vervene våre 1. juli, men i henhold til vedtektene ble det 8 

gjennomført en overlappsperiode med sekretariatet og avtroppende arbeidsutvalget fra 13. juli. I 9 

løpet av denne perioden hadde vi felles bolker i regi av både sekretariatet og det avtroppende 10 

arbeidsutvalget, individuelle erfaringsoverføringer og eksterne kurs.  11 

Vi har brukt en del tid i starten av perioden på interne forventningsavklaringer, ansvarsfordelinger 12 

og avklaringer for hvordan arbeidsutvalget vil jobbe sammen det neste året. NSO er også en 13 

organisasjon med mye politikk, det har derfor gått en del tid til å sette oss inn i politikken vår og å 14 

lese oss opp på våre fagfelt.  15 

Opptakstall  16 

Årets opptakstall høyere utdanning ble offentliggjort 25. juli. Tallene viser at over 105 000 søkere 17 

fikk tilbud om studieplass, hvorav rekordmange kom inn på førstevalget sitt. Mange, inkludert oss, 18 

brukte muligheten til å problematisere dagens opptakssystem og uttrykke behov for endringer. Her 19 

fikk vi flere viktige medieoppslag i flere nasjonale aviser.  20 

Studentboligundersøkelsen  21 

Studentboligundersøkelsen er en undersøkelse NSO gjennomfører hvert år. I undersøkelsen 22 

presenteres informasjon om hvor mange studentboliger vi har i de ulike studiebyene. 23 

Informasjonen er samlet inn i samarbeid med de ulike samskipnadene og studentdemokratiene. 24 

Undersøkelsen gir oss et viktig innblikk i hvordan studentboligsituasjonen er nasjonalt, men også 25 

de lokale forskjellene, slik at dette er arbeid både NSO og medlemslag kan benytte seg av det 26 

kommende året.   27 

Tallene for studentmasse og antall hybelenheter kommer direkte fra samskipnadene, mens 28 

vurdering av dekningsgrad er gjort av samskipnad i samarbeid med (i de fleste tilfeller) de lokale 29 

studentdemokratiene.   30 

Før lansering av selve undersøkelsen ble denne sendt ut til medlemslagene med sperrefrist slik at 31 

de hadde anledning til å forberede egne saker.   32 

Etter lansering av studentboligundersøkelsen 2022 har vi jobbet aktivt opp mot media for å 33 

aktualisere problematikken og få frem den store mangelen på studentboliger nasjonalt. Ifølge 34 

undersøkelsen mangler vi 15 000 studentboliger, og vi valgte å legge vekt på at både stat, 35 

kommune og samskipnadene må samarbeide om å få bygget flere boliger, ikke skylde på 36 

hverandre for hvorfor det ikke blir bygget flere. Vurderingen vår av den nasjonale dekningsgraden 37 

https://www.vg.no/nyheter/i/k62bGa/studentleder-ut-mot-karakterjag-vil-endre-opptakssystemet
https://student.no/aktuelt/pressemeldinger/mangler-over-15-000-studentboliger
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og hva vi mangler for å nå 20% dekningsgrad kan også sees i sammenheng med de første 38 

køtallene til bolig fra samskipnadene som kom 1. og 15. august, da de korresponderte.   39 

Vi kommer til å bruke denne undersøkelsen hyppig også resten av året.  40 

Køtall for studentboliger  41 

Køtall for studentboliger er samskipnadenes egne oversikt over hvor mange studenter som står i 42 

kø for å få tilgang på studentbolig gjennom samskipnaden. Tallene slippes i flere runder. Der det 43 

har vært varierende når vi har fått tilgang på tallene. Køtallene brukes nasjonalt til å kommentere 44 

på den generelle studentboligmangelen, men gir også en geografisk oversikt over hvor mange 45 

som står i kø til de ulike samskipnadene.   46 

Køtallene i år er annerledes enn tidligere år da Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) har gått 47 

vekk fra å ha kølister slik som de andre studentsamskipnadene i Norge, til fordel for et booking- 48 

system. Det systemet tillater ikke studenter å stille seg på venteliste, da de heller må booke om det 49 

oppstår ledig bolig. Dette gjør at det tilsynelatende ser ut som at færre studenter som ønsker 50 

studentbolig, mangler bolig. I realiteten vet vi at dette ikke stemmer.  51 

Vi har brukt tallene fra i år til å sammenligne med tidligere år og ser at boligsituasjonen ikke er 52 

bedret nasjonalt.   53 

Til oppfølging bruker vi køtallene sammen med studentboligundersøkelsen for å aktualisere 54 

boligmangel, og har vært ute i media med to pressemeldinger om køtall, og i en rekke andre 55 

mediesaker.   56 

Videre ønsker vi å bruke køtallene for å sette press på aktuelle aktører slik at vi kan jobbe aktivt for 57 

å øke antallet studentboliger nasjonalt.  58 

Opptakssystemet  59 

Kunnskapsdepartementet nedsatte i fjor et utvalg som skal gå gjennom opptakssystemet til høyere 60 

utdanning. Utvalget skal innen 1. desember 2022 levere en utredning der de ser på utfordringer i 61 

dagens system, samt komme med anbefalinger om hvilke endringer som bør gjøres.   62 

Mange, deriblant oss, har tatt til orde for at opptakssystemet bør endres, blant annet på grunn av 63 

stadig økende poenggrenser. Vi har uttalt oss på flere arenaer om opptakssystemet, blant annet 64 

gjennom møter med utvalget, i en høring og i media. Arbeidsutvalget vurderer det likevel til at NSO 65 

trenger mer politikk på området, spesielt når det kommer til rangering av søkere. Vi har derfor satt i 66 

gang en prosess med utvikling av ny politikk, som skal legges frem for sentralstyret på SST2.   67 

I tillegg til utviklingen av ny politikk tar vi sikte på å være aktive i media om opptakssystemet, samt 68 

opprette dialog med relevante aktører, som Kunnskapsdepartementet, Elevorganisasjonen med 69 

mer.           70 

Avspark  71 

Torsdag 4. august til søndag 7. august gjennomførte vi Avspark, hvor sentralstyret, medlemslag og 72 

de ulike komiteene i NSO deltok på det vi fint kan kalle NSOs oppstartsseminar. Årets Avspark var 73 

det første ordinære avsparket siden før pandemien og det gledet oss å igjen kunne gjennomføre et 74 

tradisjonelt Avspark tilbake på en folkehøgskole.  75 

https://www.samskipnader.no/l/mangelen-pa-studentboliger-er-et-politisk-ansvar/
https://student.no/aktuelt/pressemeldinger/10-000-i-boligko-ved-studiestart
https://opptaksutvalget.no/
https://student.no/images/Skriftlig_innspill_til_Opptaksutvalget.pdf
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Arbeidsutvalget er godt fornøyde med Avspark, og hvordan seminaret som helhet ble. Vi fikk 76 

gjennomført et faglig variert opplegg, samtidig som det var god tid for deltakerne til å være sosiale 77 

med hverandre og bygge relasjoner og nettverk.  78 

Under årets Avspark var arbeidsutvalget tettere påkoblet det faglige innholdet og tok en større rolle 79 

på “scenen” under arrangementet. Vi sitter igjen med en positiv erfaring fra dette, men synes 80 

fortsatt det er viktig at eksterne aktører inviteres for å holde bolker, både for å få variasjon i 81 

innholdet og for å vise frem andre perspektiver på sakene det jobbes med for organisasjonen.  82 

Nå venter vi spent på evalueringen som gjennomføres blant deltakerne, slik at vi kan få mer 83 

informasjon om deres opplevelse av Avspark og innholdet.  84 

Resolusjonsforslag fra landsmøtet  85 

Under behandlingen av resolusjonsforslag på Landsmøtet ble det vedtatt at resolusjonsforslagene 86 

som ikke ble tatt opp til behandling skulle oversendes til sentralstyret. I tråd med dette vedtaket 87 

legger arbeidsutvalget frem to av resolusjonsforslagene som ikke ble behandlet til SST1. Vi har 88 

valgt å fordele resolusjonsforslagene over flere sentralstyremøter, for å legge til rette for at 89 

sentralstyret kan ha en reell behandling av forslagene, samtidig som det er tid til å behandle andre 90 

saker.  91 

Etter SST1 vil det være tre gjenværende resolusjonsforslag fra landsmøtet:  92 

Studenter må sidestilles med arbeidstakere  93 

Fritak fra egenandelsordningen  94 

Gratis influensavaksine   95 

Arendalsuka  96 

Fra 15. - 19. august var leder og nestleder samt rådgivere fra sekretariatet til stede på 97 

Arendalsuka. Her deltar en rekke interesseorganisasjoner, politikere og andre. NSO deltok i til 98 

sammen åtte debatter som paneldeltaker og arrangerte/var medarrangør på tre arrangementer 99 

herav Studentnach, Hva vil vi med høyere utdanning? Og spør statsekretæren! Arendalsuka er en 100 

god mulighet for det nyvalgte arbeidsutvalget til å bli kjent med folk som jobber med eller i høyere 101 

utdanning, alt fra rektorer, politikere fra utdanningskomiteen på stortinget, politisk ledelse i 102 

kunnskapsdepartementet, statsråder, partiledere og direktører i diverse direktorater.   103 

I flere av debattene vi satt i prioriterte vi å løfte studentenes økonomiske situasjon og 104 

arbeidsbelastning. Når studiestøtta ikke øker, må studentene jobbe mer og får mindre tid til andre 105 

ting som å ta vare på helsa si, delta i frivilligheten og lignende. Dette snakket vi mye om- 106 

sammenhengen mellom økonomi, jobb og tid.   107 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse  108 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen) 2022 ble gjennomført mellom 109 

8. februar - 13. mars 2022. Undersøkelsen drives av FHI (folkehelseinstituttet) på oppdrag fra 110 

Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet), SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) og Sit 111 

(Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim).  112 

http://studenthelse.no/
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Formålet for undersøkelsen er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon er nå. 113 

Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet. Selve undersøkelsen og svarene blir 114 

lansert 8.september hvor AU skal delta, men deler av undersøkelsen har blitt sluppet i uke 33. Her 115 

fikk vi viktig innsikt i at studentene har færre venner, men at fadderuken og studentfrivilligheten kan 116 

være en viktige verktøy for at studenter får et sosialt og faglig nettverk.   117 

NSO deltok i debatt under Arendalsuken og snakket om resultatet som ble sluppet. Vi fokuserte 118 

best mulig kan legge til rette for at studenter kan delta i de viktige arenaene, og ha en hverdag 119 

som tillater dem til å ha venner. Videre kom vi ut med pressemelding på temaet, og har jobbet 120 

aktivt med å synligere problematikken, men viktigst synligere løsninger.   121 

Når selve undersøkelsen slippes, vil vi ha bedre tall å bruke videre i vårt politiske arbeid for å sikre 122 

bedre studentvelferd.   123 

Levekårsundersøkelsen blant studenter  124 

Studenters levekår 2021 er en undersøkelse gjennomført av statistisk sentralbyrå (SSB) for 125 

studenter i høyere utdanning, gitt i oppdrag av HK-dir. Undersøkelsen ble gjennomført i 2021 med 126 

to representanter fra NSO i referansegruppen.   127 

Undersøkelsen ble sluppet i sin helhet i uke 33. Her fikk vi en rekke tall på studentøkonomi, 128 

arbeidsbelastning, tidsbruk, bosituasjon og forhold, samt og en rekke andre funn. Vi deltok i en 129 

debatt under Arendalsuken for å diskutere funnene, men med et hovedfokus på hvordan vi kan 130 

bedre studentenes levekår. Her presenterte vi ulike løsninger som å øke studiestøtte, men og et 131 

ønske om egen studenthelsemelding, her er det et ønske fra helse- og omsorgsminister å 132 

gjennomføre en folkehelsemelding med en god del studentfokus, dette er arbeid vi skal følge opp 133 

videre.   134 

Vi har vært ute med pressemelding og vært ute i flere mediesaker på temaet, og ønsker fremover 135 

å bruke undersøkelsen til å sette studentenes reelle situasjon på agendaen.   136 

Søknad om å arrangere «Board Meeting»  137 

Det er en del år siden NSO har arrangert BM i Norge. Organisasjonen har gjennom flere år spart 138 

opp penger til å kunne arrangere det igjen og høst 2024 er identifisert som en passende anledning 139 

til å arrangere det. Vi planlegger å få søknaden behandlet på BM som holdes i november 2022. 140 

Frist for å sende søknaden er i oktober og søknaden må være ferdig utarbeidet innen da. Etter et 141 

eventuelt positivt vedtak på BM vil resten av året gå til å sette i gang planleggingen av selve møtet 142 

og søke om ytterligere finansiering. Sted planlegges å være avklart innen utgangen av AU-143 

perioden.  144 

Kompetansebehov  145 

Regjeringen har varslet at de våren 2023 skal legge frem en stortingsmelding om framtidas 146 

kompetansebehov. Meldingen skal blant annet se på dimensjoneringen av høyere utdanning, 147 

kompetansereform for arbeidslivet, og tilgangen til utdanning i hele landet. Meldingen skal også si 148 

noe om hvilke utdanninger som skal prioriteres og nedprioriteres i fremtiden.    149 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolesektoren som skal gi innspill til 150 

stortingsmeldingen. Arbeidsutvalget har i to omganger sendt innspill til arbeidsgruppen om diverse 151 

https://student.no/aktuelt/studenter-savner-venner
https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/studenters-levekar-2021.en-levekarsundersokelse-blant-studenter-i-hoyere-utdanning
https://www.nrk.no/osloogviken/norske-studenter-vil-bli-inkludert-i-folkehelsemeldingen-1.16072384
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-legge-frem-en-melding-om-fremtidens-kompetansebehov/id2924558/
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problemstillinger og spørsmål, deriblant om dimensjoneringen av studietilbud og hvordan man kan 152 

dekke nasjonale og regionale kompetansebehov.      153 

Etablere kontakt med UHR-forskning og UHR-innovasjon  154 

Universitets- og høyskolerådet er en av de viktigste samarbeidspartnere til NSO i 155 

kunnskapssektoren. De første månedene av årets arbeid har derfor gått med til å etablere kontakt 156 

med de fellesstrategiske enhetene UHR-forskning, og det nyopprettede UHR-innovasjon. Under 157 

møtene har det blitt diskutert hvordan UHR og NSO kan samarbeide på forsknings- og 158 

innovasjonsfeltet på et nasjonalt plan, samt delt forventinger og tanker om det kommende året i 159 

sektoren.   160 

Det er flere større prosesser som vil prege den kommende tiden, bla. Langtidsplanen for forskning 161 

og høyere utdanning (LTP), omlegging av FORNY-midler, karriereløp for forskertalenter (NOR-162 

CAM), nasjonal satsning på studentinnovasjon, kutt og omlegging av forskningsfinansiering og 163 

Missions i Norge.  164 

Medlemslagskontakt  165 

Før den 1. juli ble det gjennomført en ekstraordinær ledersamling for de nye medlemslagslederne, 166 

med bakgrunn i at den ordinære ledersamlingen i starten av 2022 ble gjennomført digitalt. Dette 167 

var en fin anledning for oss i arbeidsutvalget til å møte flere av de nye medlemslagslederne og 168 

starte samarbeidet tidlig. Selv om arbeidsutvalget ikke hadde ansvar for ledersamlingen, eller 169 

hadde tiltrådt våre verv, opplever vi at en slik samling før sommeren var positivt for å knytte bånd 170 

mellom NSO og medlemslagene, og medlemslagene og medlemslagene som hadde anledning til 171 

å delta. Dessverre hadde ikke alle de nye medlemslagslederne anledning til å delta på samlingen.  172 

Vi har fordelt medlemslagsoppfølging av de ulike medlemslagene mellom arbeidsutvalget, og er 173 

godt i gang med å gjennomføre møter med hvert enkelt medlemslag. Det er viktig for 174 

arbeidsutvalget å være tilgjengelige for også medlemslagene i perioden, og for å sikre 175 

medlemslagene en kontinuitet og forutsigbarhet i oppfølgingen og dialogen med NSO er denne 176 

fordelingen gjennomført.  177 

Videre har vi innkalt til det første digitale medlemslagsmøtet for perioden, som vil gjennomføres 178 

mandag 29. august. Etter erfaringer og innspill fra de digitale medlemslagsmøtene forrige periode, 179 

samt en diskusjon på den ekstraordinære ledersamling, har vi gjort noen endringer i hvordan disse 180 

møtene gjennomføres. Det legges opp til at møtene vil bli litt mer strukturert, samtidig som del to 181 

av møtet, hvor sentralstyret og komiteene har vært invitert, avvikles. Dette gjøres blant annet for å 182 

redusere den totale tidsbruken på møtene for medlemslagene, og gjøres også i sammenheng med 183 

at flere av medlemslagene valgte å forlate møtene når del to skulle starte i forrige periode. Møtene 184 

vil sånt sett også bli mer fleksible for deltakelse og tidsbruk.  185 

Kontakt med de politiske komiteene  186 

Arbeidsutvalget har utarbeidet fremdriftsplaner for de politiske komiteene i samarbeid med 187 

komiteene, og vedtatt disse. Vi har utarbeidet en felles mal for fremdriftsplanene, og tror dette vil 188 

bedre arbeidet med fremdriftsplanene, samt gjøre det lettere for organisasjonen å sette seg inn i 189 

hva den enkelte komiteen skal gjøre. Dialogen mellom komiteene og arbeidsutvalget oppleves 190 

som god, og vi ser frem til å følge deres arbeid gjennom perioden.  191 

https://www.uhr.no/om/omuhr/
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fellesstrategiske-enheter/uhr-forskning/
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fellesstrategiske-enheter/uhr-innovasjon/
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Videre har det blitt utarbeidet en mal for komiteenes rapporter til sentralstyret, som vi mener vil 192 

gjøre selve rapporteringen til sentralstyret mer forutsigbart for komiteene, og behandlingen av 193 

rapportene mer oversiktlig for sentralstyret.  194 

Media  195 

 Arbeidsutvalgets arbeid med media har vært delt mellom å få egne saker på trykk og å bli inkludert 196 

i aktuelle saker med NSOs politikk. I løpet av perioden har vi vært på trykk i flere nasjonale medier 197 

og lokale aviser over så å si hele landet, og Maika har fått deltatt på flere Dagsnytt 18-sendinger. 198 

Vi har vært på Dagsrevyen en gang og kveldsnytt en gang.  199 

Hovedtrykket av mediesaker har vært rettet mot studentøkonomi, studenters bosituasjon og 200 

opptakssystemet, noe som har gitt god driv med vårt arbeid med statsbudsjettprioriteringene våre 201 

opp mot regjeringens budsjettkonferanse.  202 

Arbeidsutvalget har i flere tilfeller blitt kontaktet av journalister i forbindelse med lokale saker. I 203 

slike tilfeller har vi prioritert å gi generelle kommentarer, men videre oppgitt kontaktinformasjonen 204 

til relevante medlemslag og velferdsting slik at de har fått mulighet til å sette sine preg på saken.  205 

Under Arendalsuka fikk vi mye oppmerksomhet og plass i media, noe vi anser som utrolig bra da vi 206 

konkurrerte med andre organisasjoner som bruker store mengder med ressurser på 207 

kommunikasjonsbyråer og lignende for å bli prioritert i en uke med et generelt stort press på ulike 208 

temaer og saker.  209 

Samlet sett er arbeidsutvalget godt fornøyd med mediearbeidet vårt frem til nå i perioden, og 210 

medieovervåkningssystemet vårt viser en oppgang sammenlignet med aktiviteten i samme periode 211 

tidligere år.  212 

Eksternt samarbeid  213 

Av eksternt samarbeid i perioden har mesteparten av arbeidet gått til å bygge relasjoner og bli 214 

kjent med ulike samarbeidsorganisasjoner, politiske partier, politikere og andre aktører i 215 

universitets- og høyskolesektoren. NSO arbeider ikke i et vakuum, og det har vært viktig for 216 

arbeidsutvalget å knytte disse relasjonene tidlig.  217 

Handlingsplanen:  218 

Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet.  219 

Kommentar – Arbeidet med dette punktet kan oppsummeres i del om Studentboligundersøkelsen, 220 

Køtall for studentboliger, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, Levekårsundersøkelsen 221 

blant studenter og Media.  222 

  223 

Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO etter pandemien og hvordan 224 

NSO best kan møte endringene i, og holde seg relevant for, studentmassen.  225 

Kommentar – I forbindelse med dette handlingsplanpunktet har arbeidsutvalget fulgt opp vedtaket 226 

fra sentralstyremøte 6 i foregående periode om å oppnevne en arbeidsgruppe som skal 227 

gjennomgå NSOs demokratiske organer, og skal i skrivende stund snart utlyse dette. Videre ligger 228 

dette punktet til grunn i vår planlegging av organisasjonens arrangementer og møter.  229 

  230 
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At det skal være et mål å styrke medlemslagenes og komitéenes medvirkning og posisjon i 231 

organisasjonen.   232 

Kommentar – Arbeidet med dette punktet er beskrevet i del om Medlemslagskontakt og Kontakt 233 

med de politiske komiteene.  234 

  235 

Å styrke studentenes utdanningskvalitet slik at studentstemmen blir hørt. 236 

Utdanningskvaliteten skal stå sterkt ved arbeidet for desentralisert utdanning og 237 

langtidsplan for livslang læring.  238 

Kommentar – Vi har videreført arbeidet opp mot Universitets- og høgskolerådet med å legge bedre 239 

til rette for de lokale studentdemokratiene, slik at studentstemmen deres kan bli hørt og gjennom 240 

det styrke utdanningskvaliteten.  Arbeidet med langtidsplanen for livslang læring, som er fremmet i 241 

Hurdalsplattformen, har ikke blitt påbegynt av regjeringen enda.  242 

  243 

At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes 244 

økonomiske situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansiering som er 245 

annonsert i regjeringsplattformen.   246 

Kommentar – Vi har satt ned en prosjektgruppe for gjennomgang av studiefinansieringen, og skal 247 

følge opp arbeidet løpende. I begynnelsen av perioden hadde vi et samarbeidsmøte med 248 

representanter fra Arbeiderpartiet hvor vi spilte inn NSOs politikk på området.  249 

  250 

Et helhetlig helsetilbud hvor terskelen til å oppsøke helsehjelp senkes, ved at kvalitet økes, 251 

og ventetid samt økonomisk belastning reduseres, særlig angående tannhelse. Psykisk 252 

helse må prioriteres, blant annet med fokus på læringsmiljø og forebygging.  253 

Kommentar – Det har ikke vært et stort handlingsrom til å arbeide med et helhetlig helsetilbud 254 

enda. Dette arbeidet blir fort mer dagsaktuelt når hele SHoT-undersøkelsen lanseres i september, 255 

ikke bare tallene om ensomhet. Til nå har vi innunder dette punktet prioritert å snakke om 256 

studenters psykiske helse, og viktigheten av studentfrivilligheten som en aktør for å styrke 257 

læringsmiljøet og forebygge studenters psykiske helse.  258 

  259 

UH-sektoren skal ta ansvar for å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030, og 260 

det skal jobbes for et globalt samarbeid for å nå målene.  261 

Kommentar – Hittil har vi avklart hvilke bærekraftsmål vi ønsker å ha hovedvekt på gjennom vår 262 

periode, nærmere bestemt å stoppe klimaendringene, god utdanning, god helse og livskvalitet, 263 

samt likestilling mellom kjønnene. For å oppnå disse ønsker vi dessuten å prioritere bærekraftsmål 264 

nummer 17, nemlig samarbeid for å nå målene. Videre har vi deltatt på et innspillsmøte i regi av 265 

Global Students Forum (GSF) og European Students’ Union (ESU) med H.E Leonardo Garnier, 266 

som er spesialrådgiver for FNs generalsekretær, om god utdanning (ref. FNsBM nr. 4).   267 

  268 

Den norske studentbevegelsen står solidarisk med studenter i andre land. Muligheter til 269 

utdanning, akademisk frihet og ytringsfrihet skal ikke forhindres av trusler, krig eller 270 

konflikter.  271 

Kommentar – NSO deltar aktivt i arbeid som har til hensikt å bistå studenter i krevende situasjoner 272 

fra sine hjemland. Spesielt vil vi trekke fram «Student at Risk»-ordningen og Studentenes fredspris 273 

der vi deltar aktivt i samarbeid med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 274 
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(SAIH) og ISFiT (The International Student Festival in Trondheim).   275 

  276 

I løpet av perioden 2022/23 skal NSOs driftstilskudd utredes, og det skal presenteres 277 

alternativer til vedtak for landsmøtet 2023.  278 

Kommentar – Arbeidsutvalget har nedsatt en prosjektgruppe bestående av nestleder, 279 

sekretariatsleder og økonomikonsulent som skal holde i denne prosessen. Det planlegges å løfte 280 

en diskusjonssak om driftstilskuddet til sentralstyremøte 3, med behandling av innstilling til 281 

landsmøtet på sentralstyremøte 4.  282 

  283 

At studenter sin lovfestede rett til universell utforming skal styrkes med økonomiske midler 284 

til institusjonene og studentsamskipnadene. Flere virkemidler for tilrettelegging må gjøres 285 

tilgjengelig, og det som finnes må gjøres enklere tilgjengelig både fra institusjonene og 286 

staten.  287 

Kommentar – Arbeidet med dette punktet er påbegynt i samarbeid med læringsmiljøpolitisk komité, 288 

som skal kartlegge hvilke virkemidler og ordninger som eksisterer i dag, samt identifisere hva som 289 

eventuelt mangler.  290 

  291 

NSO skal jobbe for å knytte akademia tettere sammen med arbeids- og næringslivet, 292 

gjennom tiltak som flere arbeidslivsrelevante praksisplasser i samarbeid med 293 

utdanningsinstitusjonene.  294 

Kommentar – Arbeidet er påbegynt gjennom dialog med Universitets- og høgskolerådets 295 

fellesstrategiske enhet, UHR-Innovasjon.  296 

  297 

De ulike utdanningsinstitusjonenes forståelse for hva fusk er bør undersøkes, i mål om å få 298 

en bred felles enighet for hva fusk er, og hvordan fusk skal behandles.  299 

Kommentar – Dette arbeidet er ikke påbegynt enda.  300 
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VEDLEGG 2: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA FAG- OG FORSKNINGSPOLITISK KOMITE 2 

De politiske komiteene skal rapportere skriftlig til hvert sentralstyremøte. Under kommer Fag- og 3 

forskningspolitisk sin rapport over arbeidet i komiteen fra 01.06.2022 – 24.08.2022.  4 

Komiteens medlemmer er:  5 

 Karl Oskar Lie Bjerke (leder)  6 

 Jelle Sebastian Bruin (nestleder)  7 

 Linnea Alexandra Barberini  8 

 Fredrik Framhus  9 

 Karl Henrik Storhaug Reinås  10 

Oversikt over møter/arrangementer  11 

 Digitalt oppstartsmøte torsdag 30. juni  12 

 Digitalt planleggingsmøte fredag 19. august  13 

Arbeid med fremdriftsplan  14 

Komiteen har i samråd med fagperson i arbeidsutvalget utarbeidet forslag til fremdriftsplan. 15 

Skjelettet for denne ble dannet på avspark, og videre diskutert på det andre digitale møtet 16 

komiteen hadde 19. august. Forslaget til fremdriftsplan ble så sendt til arbeidsutvalget der det vil bli 17 

vedtatt (ikke blitt gjort i skrivende stund, så vidt jeg vet).  18 

Komiteen ser på fremdriftsplanen med optimisme og ser det som sannsynlig at man skal rekke 19 

gjennom alt i løpet av studieåret.  20 

Komiteens møteplan  21 

Komiteen har ikke satt en endelig møteplan for året enda, men regner med å ha det gjort innen 22 

kort tid. Trolig vil leder av komiteen kunne opplyse om dette muntlig under SST1.  23 

Andre aktuelle saker  24 

Intet nytt å melde enn så lenge.  25 

  26 

Med vennlig hilsen,  27 

Karl Oskar Lie Bjerke  28 

På vegne av Fag- og forskningspolitisk komité  29 
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VEDLEGG 3: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA LÆRINGSMILJØPOLITISK KOMITE 2 

De politiske komiteene skal rapportere skriftlig til hvert sentralstyremøte. Under kommer LMPK 3 

(læringsmiljøpolitisk komite) sin rapport over arbeidet i komiteen fra 01.07.22 – 24.08.22.  4 

Komiteens medlemmer er:  5 

 Mikkel Sibe (leder)   6 

 Sara Mediå (nestleder)   7 

 Rolf Martin Aspenes   8 

 Svein-Erik Strandabø Olsen   9 

 Morten Stene*  10 

*Karoline Sveen valgte å trekke seg. 1. Vara, Morten Stene, rykket opp til fast plass.  11 

Oversikt over møter/arrangementer  12 

 10. Juli, 18:00 – 19:00 – digital overlapp.  13 

 4 – 7. August – Avspark NSO.  14 

 21. August møte om fremdriftsplan og SST-rapport.  15 

 24. August, 16:30 – 18:30 – LMPK-møte.  16 

Arbeid med fremdriftsplan  17 

LMPK behandlet utkast til fremdriftsplan på digitalt møte den 21. August 2022. Her gikk vi også 18 

igjennom hva som skal stå i SST-rapporten og hvordan den ønskes utformet. Fremdriftsplanen ble 19 

i etterkant av møtet oversendt læringsmiljøansvarlig i NSO, da han har ansvar for å følge opp oss i 20 

LMPK.  21 

Komiteens møteplan  22 

 21. August.  23 

 24. August.  24 

 8 – 9. Oktober.  25 

 5 – 6. November.  26 

 10 – 11. Desember.  27 

 7 – 8. Januar.  28 

 4 – 5. Februar  29 

 11 – 12. Mars  30 

 13 – 14. Mai  31 

*Mulighet for endring av møteplan ved felles komite-samling.  32 

*4 LMPK-samlinger i vårsemesteret: budsjetteres heretter.  33 

*Alle LMPK-samlinger skal være fysiske. Legger opp digitale møter ved nødvendighet.  34 
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VEDLEGG 4: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA INTERNASJONAL KOMITE 2 

De politiske komiteene skal rapportere skriftlig til hvert sentralstyremøte. Under kommer 3 

Internasjonal Komité sin rapport over arbeidet i komiteen fra 01.07.2022 – 24.08.2022.   4 

Komiteens medlemmer er:  5 

 Dag Emmanuel Powlett Fredriksen (leder)  6 

 Kristine Sandtrøen (nestleder)  7 

 Anja Bornstedt Landsverk  8 

 Bilal Sheikh  9 

 Lise Benette Hovd  10 

Oversikt over møter/arrangementer  11 

 Sommerfest 30. Juni  12 

o Komiteen deltok på NSO sin sommerfest. Alle i komiteen kunne delta, og det var en 13 

fin og sosial start på året.   14 

 Avspark på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole, torsdag 4. til søndag 7. august.  15 

o 2 av komiteens medlemmer fikk deltatt på hele avsparket, mens 1 medlem kom 16 

fredag kveld den 5. Programmet var nyttig og komiteen deltok i flere bolker hvor de 17 

blant annet hentet inn tanker fra andre komiteer og startet arbeidet på 18 

fremdriftsplanen.  19 

 Komitemøte 18.08  20 

o Komiteen hadde sitt første ordentlige møte hvor en delte lærdom fra avspark og 21 

fortsatte arbeid med fremdriftsplan og møteplan. Komiteen internkonstituerte også 22 

Kristine Sandtrøen som nestleder etter dette møtet.    23 

Arbeid med fremdriftsplan  24 

Arbeidet med fremdriftsplan ble som nevnt over startet på Avspark 2022, ettersom kun tre av 25 

komiteens medlemmer hadde anledning til å komme, var det et behov for å ta den til komiteen som 26 

helhet. Komitemedlemmene på avspark stilte seg imidlertid positiv til både formatet og innholdet i 27 

fremdriftsplanen. Fra avspark og frem til rapporten skrives, har komiteleder og internasjonalt 28 

ansvarlig hatt kontinuerlig kontakt for å se på endringer og forslag til fremdriftsplanen. Et utkast ble 29 

lagt frem for komiteen på komitemøte 18.08. Komiteen kom med forslag til endring på 30 

målsetninger, hvor “å utarbeide ny politikk ved behov”, ble ønsket å legges til. Den andre foreslåtte 31 

endringen var å legge til at man skulle innhente tilbakemeldinger før man reviderte Survival-32 

guiden. Etter møtet er det blitt gjort noen redaksjonelle endringer i dokumentet, i tillegg er fristene 33 

for når ting skal ferdigstilles fremskyndet, slik at det er større mulighet for internasjonalt ansvarlig å 34 

bruke de i sitt arbeid. Komiteen er orientert om disse endringene, og har ingen innsigelser. Endelig 35 

fremdriftsplan skal vedtas av Arbeidsutvalget 25.08.2022.   36 

Komiteens møteplan  37 

Torsdag 18.08.2022  Digitalt - siste møte før frist til SST1  
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Torsdag 25.08.2022  Digitalt  

Torsdag  08.09.2022  Digitalt  

Fredag 30.09.2022 - Søndag 02.10.2022   Fysisk møte - siste møte før frist til 

SST2  

Torsdag 20.10.2022  Digitalt  

Torsdag 10.11.2022  Digitalt - siste møte før frist til SST3   

Fredag 18.11.2022 - Søndag 20.11.2022  Fysisk møte   

Torsdag 08.12.2022  Digitalt   

Med forbehold om endringer etter behov.  38 

Andre aktuelle saker  39 

Komiteen ser frem til det kommende året, og håper på et godt samarbeid mellom SST, AU og 40 

komiteer! Hvis det er noen spørsmål, så ta gjerne kontakt på komiteens mailadresse 41 

internasjonalt@student.no, eller direkte med leder på dagemmanuel@gmail.com.  42 

  43 

  44 

Fra venstre: Bilal Sheikh, Kristine Sandtrøen (nestleder), Dag Emmanuel Powlett Fredriksen 45 

(leder), Bjørn Olav Østeby (Internasjonalt ansvarlig), Emily McPhearson (Executive Committee 46 

Member i ESU), Anja Bornstedt Landsverk, Lise Benette Hovd  47 

mailto:internasjonalt@student.no
mailto:dagemmanuel@gmail.com
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VEDLEGG 5: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA VELFERDS- OG LIKESTILLINGSPOLITISK KOMITE 2 

De politiske komiteene skal rapportere skriftlig til hvert sentralstyremøte. Under kommer VLPK sin 3 

rapport over arbeidet i komiteen fra 01.07.2022 – 24.08.2022.  4 

Komiteens medlemmer er:  5 

 Marte Bråteng (leder)   6 

 Edward Glorud Sveen (nestleder)   7 

 Henriette Bøe   8 

 Ida Lutro   9 

 Karl Mangus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng  10 

Oversikt over møter/arrangementer  11 

 Oppstartsmøte på Zoom  12 

 Avspark  13 

Arbeid med fremdriftsplan  14 

Vi i komiteen har jobbet med fremdriftsplanen først igjennom to workshops ved Avspark sammen 15 

med vår kontaktperson i AU. Videre har leder hatt møte med kontaktpersonen vår for å snakke litt 16 

om hvilke punkter som leder og kontaktperson ønsket å ha med. Dette ble så videre snakket om i 17 

komiteen. Før Kontaktpersonen sendte et utkast av fremdriftsplanen.  18 

Komiteens møteplan  19 

 September uke 39 zoom møte  20 

 Oktober uke 43 fysisk møte  21 

 Desember uke 49 fysisk møte  22 

  23 

Vi i komiteen gleder oss til et godt samarbeid det kommende året! Er det noen spørsmål er det 24 

bare å ta kontakt på epost: Marte.brateng@hiof.no. 25 

mailto:Marte.brateng@hiof.no


Fremdriftsplan for velferds- og likestillingspolitisk komite 1 

2022/2023  2 

1. Studenthelse – Supplerende dokument.  3 
Hva skal gjøres? 4 

• Det skal lages et supplerende dokument om studenthelse, som kan fungere 5 
erstattende for tidligere supplerende politisk dokument om studenthelse fra 2017. 6 

• https://student.no/om-nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studenthelse       7 

Hvorfor skal det gjøres? 8 

• Sist dokument om studenthelse ble vedtatt i 2017, det er behov for en 9 
gjennomgang og oppdatering av dokumentet. Dokumentet skal være oppdatert 10 
med nye fagbegreper og relevant politikk. 11 

• Det kommer også nye tall fra SHoT og levekårs-undersøkelsene som kan gjøre 12 
det viktig å se på alternative løsninger, eller belyse nye problemområder. 13 

Hvordan skal det gjøres?  14 
1. Les gjennom eksisterende politikk, og tidligere dokument. 15 
2. Marker utdatert terminologi, og begrepsbruk. 16 
3. Marker utdatert politikk. 17 
4. Revider dokumentet internt i komiteen. 18 
5. Gjennomgang med fagansvarlig for velferd og likestilling i AU. 19 
6. Send inn som sak til SST3. 20 

Når skal det gjøres? 21 

• Dette arbeidet skal være klart til behandling på SST3, dette arbeidet skal 22 
påbegynnes i løpet av studiestart. 23 

2. Hva skal det være rundt, når det er et studiested på hvert nes.  24 
Hva skal gjøres? 25 

• Det skal utarbeides en liste med krav om hvilke velferdstilbud som skal være 26 
tilgjengelig ved et studiested.  27 

Hvorfor skal det gjøres? 28 

• Gi oss en ekstra dimensjon opp mot desentraliseringsdebatten, kartlegge hva 29 
behov som skal dekkes rundt omkring.  30 

Hvordan skal det gjøres? 31 
1. Les gjennom eksisterende politikk. 32 
2. Hva tilbyr de ulike samskipnadene? 33 
3. Hva tilbyr institusjonene selv? 34 
4. Ta utgangspunkt i NSO sin eksisterende politikk og sett opp en liste med hva som 35 

bør være til stede. 36 
5. Gjennomgang med fagansvarlig for velferd og likestilling i AU. 37 
6. Send inn sak til LM.  38 

Når skal det gjøres? 39 

• Saken skal være klar til presentering før februar.  40 

3. Lokale forhold, hvordan er det å være med i frivilligheten rundt om i landet? 41 
Hva skal gjøres? 42 

• Kartlegge forholdene for hvordan det er å delta i frivilligheten. 43 

• Redegjørelse om hvordan frivillighetens vilkår er rundt om i landet. 44 

• Hvordan er tilbudet? 45 

https://student.no/om-nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studenthelse


• Hvor lett er det å finne? 46 

• Hvordan er det å drive tilbudet?  47 

Hvorfor skal det gjøres? 48 

• I funnene i SHoT-202 ser vi at frivilligheten spiller en viktig nøkkelfaktor i det å ha 49 
venner, vi ønsker å kartlegge det faktiske studentfrivillighetstilbudet for å kunne se 50 
på løsninger.  51 

Hvordan skal det gjøres? 52 

• Kontakte lokale institusjoner. 53 

• Undersøke på nett. 54 

• Lage en rapport med funn 55 

Når skal det gjøres? 56 

• Til SST6. 57 



Fremdriftsplan for læringsmiljøpolitisk komite 2022/2023  1 

1. Universell utforming – Politisk dokument 2 
Hva skal gjøres? 3 

• Komiteen skal videreutvikle og ferdigstille det politiske dokumentet den forrige 4 
læringsmiljøpolitiske komiteen påbegynte.        5 

Hvorfor skal det gjøres? 6 

• Arbeidet med å utvikle ny politikk om universell utforming er i gang og bør 7 
ferdigstilles da organisasjonen har et behov for mer politikk på området. 8 

Hvordan skal det gjøres?  9 

• Komiteen skal ferdigstille det politiske dokumentet og oversende det sentralstyret 10 
for vedtak.  11 

Når skal det gjøres? 12 

• Det politiske dokumentet ferdigstilles til SST3. Komiteen skal gjennomgå forslaget 13 
til det politiske dokumentet med kontaktperson i arbeidsutvalget innen utgangen 14 
av oktober. 15 

2. Universell utforming - Punkt fra handlingsplan 16 
Hva skal gjøres? 17 

• Komiteen skal jobbe med punktet i NSOs handlingsplan om finansiering av 18 
universell utforming og tilrettelegging. Dette innebærer å kartlegge hvilke 19 
virkemidler og ordninger som eksisterer i sektoren per i dag, samt identifisere hva 20 
som eventuelt mangler for å styrke arbeidet.       21 

Hvorfor skal det gjøres? 22 

• Behovet for å se på finansiering av universell utforming og tilrettelegging er 23 
fremhevet av landsmøtet gjennom handlingsplanen. Mange institusjoner er 24 
dårlige på dette området, og det virker i stor grad å være et spørsmål om 25 
ressurser.  26 

Hvordan skal det gjøres?  27 

• Kartleggingsarbeidet skal gjennomføres ved å undersøke hvilke virkemidler og 28 
ordninger som eksisterer fra myndighetenes side for å jobbe med universell 29 
utforming og tilrettelegging. Situasjonen skal redegjøres for gjennom et notat som 30 
rapporteres på til sentralstyret. Notatet skal også redegjøre for eventuelle mangler 31 
i dagens system.  32 

Når skal det gjøres? 33 

• Notatet skal ferdigstilles til SST6, i dialog med kontaktpersonen i arbeidsutvalget. 34 

3. Læringsmiljø ved desentrale og fleksible utdanningstilbud  35 
Hva skal gjøres? 36 

• Komiteen skal utforme en «læringsmiljø-håndbok» som sammenfatter 37 
studentenes krav til læringsmiljøet ved desentrale og fleksible utdanningstilbud. 38 
«Håndboken» skal ta for seg alle dimensjonene ved læringsmiljø og gi konkrete 39 
tips til beslutningstagere om hvordan skape et godt læringsmiljø.   40 

Hvorfor skal det gjøres? 41 

• Det er et behov for å sammenfatte og tydeliggjøre hva vi har av politikk på 42 
læringsmiljø ved desentrale og fleksible tilbud. En «håndbok» med krav og tips vil 43 
gjøre det lettere å fronte vår politikk for beslutningstagere, samarbeidspartnere og 44 

https://student.no/images/dokumenter/Handlingsplan_2022-2023.pdf


i media. Dette vil også gjøre det lettere å avdekke hva vi mangler av politikk på 45 
området.  46 

Hvordan skal det gjøres? 47 

• Komiteen står fritt i utformingen av «håndboken», men skal ta utgangspunkt i 48 
allerede eksisterende politikk. Dersom komiteen identifiserer hull i dagens politikk, 49 
skal behovet for utvikling av ny politikk vurderes.   50 

Når skal det gjøres? 51 

• «Håndboken» skal gjennomgås jevnlig med kontaktperson i arbeidsutvalget. 52 

• «Håndboken» skal ferdigstilles til landsmøtet 2023.  53 

4. Kartlegging av studentenes medvirkning på læringsmiljøet 54 
Hva skal gjøres? 55 

• Komiteen skal kartlegge hvilke muligheter studentene har til å medvirke på 56 
læringsmiljøet ved institusjonene. Dette innebærer å se på hvilke møteplasser, 57 
utvalg, kanaler, o.l. studentene har tilgang til for å medvirke og gi tilbakemeldinger 58 
på læringsmiljøet, og hvor godt disse funker. I dette arbeidet er det relevant å se 59 
på læringsmiljøutvalg (LMU), arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre sentrale utvalg 60 
ved institusjonene.   61 

Hvorfor skal det gjøres? 62 

• Mulighetene studentene har til medvirkning på læringsmiljøet varierer veldig fra 63 
institusjon til institusjon. Noen steder funker LMU som ordning godt, mens mange 64 
steder ikke så godt. På enkelte institusjoner er studentene til stede i AMU, mens 65 
andre ikke. Det vil være nyttig for NSO og for medlemslagene å få bedre oversikt 66 
over hvilke muligheter man har, ikke har og bør ha for medvirkning på 67 
læringsmiljøet.  68 

Hvordan skal det gjøres? 69 

• Kartleggingen skal gjennomføres ved å snakke med medlemslag, gå gjennom 70 
dokumentasjon fra institusjonene og snakke med relevante ressurspersoner ved 71 
institusjonene. Det skal tilstrebes å undersøke flest mulig 72 
medlemslag/institusjoner, men komiteen kan velge å undersøke et mindre, 73 
representativt utvalg dersom de ser det som hensiktsmessig.  74 

• Funnene skal sammenfattes i en rapport som overleveres sentralstyret. 75 
Rapporten skal inneholde en anbefaling om hvordan NSO bør jobbe videre med 76 
eventuelle utfordringer som avdekkes.  77 

Når skal det gjøres? 78 

• Utkast til rapporten skal leveres til kontaktperson i arbeidsutvalget innen 13. 79 
januar 2023. 80 

• Rapporten skal overleveres på SST4. 81 
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Fremdriftsplan for internasjonal komité 2022/2023  1 

1. Deltakelse i studentfrivilligheten for internasjonale studenter i Norge  2 
Hva skal gjøres? 3 

• Ferdigstille overlevelsesveilederen (survival guide). 4 

Hvorfor skal det gjøres? 5 

• Det følger av internasjonal plattform at «deltakelse og inkludering skal sikres ved å fjerne 6 
språklige barrierer» og at det skal tilrettelegges for organisert aktivitet i faglig sammenheng, 7 
samt «internasjonale studenters anledning til å delta i studentdemokratiet og 8 
medvirkningsprosesser». Et tiltak som kan bidra til dette, som ble påbegynt i 2018, er derfor 9 
å få laget en nasjonal veileder, rettet mot internasjonale studenter, med informasjon om det 10 
å være student i Norge. 11 

Hvordan skal det gjøres?  12 

• Ta kontakt med internasjonalt ansvarlig for å få tilgang på nødvendig programvare, samt 13 
sette av den tiden og ressursene som er nødvendig for å innhente tilbakemeldinger og 14 
revidere dokumentet, før det ferdigstilles.  15 

Når skal det gjøres? 16 

• I løpet av høstsemesteret, senest innen 1. november 2022. 17 

2. Internasjonal solidaritet  18 
Hva skal gjøres? 19 

• Bidra til å styrke «Students at Risk» (StAR)-programmet.  20 

Hvorfor skal det gjøres? 21 

• Det følger av handlingsplanen for valgperioden 2022/23, at den norske studentbevegelsen 22 
skal stå «solidarisk med studenter i andre land» og at «muligheter til utdanning, akademisk 23 
frihet og ytringsfrihet [ikke skal] forhindres av trusler, krig eller konflikter». Et av verktøyene 24 
vi har hatt siden 2015 for å oppnå dette målet er StAR-programmet, som gir studenter utvist 25 
fra sin utdanningsinstitusjon på grunn av sitt politiske engasjement, muligheten til å fullføre 26 
utdanningen sin i Norge. NSO mener programmet må styrkes og på sikt gjøres permanent. 27 
Vi ser at programmet har forbedringspotensial og i 2020 kom det en rapport, på bestilling 28 
fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), som 29 
bekrefter vår antakelse og peker på noen punkter: https://esu-30 
online.org/?publication=supporting-future-change-agents-an-evaluation-of-the-students-at-31 
risk-programme-2014-2020  32 

Hvordan skal det gjøres? 33 

• Utarbeide et notat om hvordan programmet ytterligere kan styrkes og på sikt gjøres 34 
permanent, med utgangspunkt i rapporten og eventuelt andre kilder.  35 

Når skal det gjøres? 36 

• I løpet av høstsemesteret, senest innen 1. januar 2023.  37 

3. Øke andelen studenter som drar på utveksling 38 

Hva skal gjøres? 39 

• Utarbeide et notat til arbeidsutvalget med forslag til tiltak for å øke andelen studenter som 40 
drar på utveksling, og eventuelt foreslå utfyllende politikk.  41 

Hvorfor skal det gjøres? 42 

• Det følger av internasjonal plattform at «NSO ønsker en aktiv satsning på utveksling» og 43 
støtter målet om «minst 50% utveksling blant norske studenter» fra mobilitetsmeldingen. 44 
Videre står det litt om hvordan dette kan oppnås, blant annet med å innføre aktiv avmelding 45 
av utveksling «på de studieprogrammene der det er gunstig». Status er at selv i 2019, året 46 

https://esu-online.org/?publication=supporting-future-change-agents-an-evaluation-of-the-students-at-risk-programme-2014-2020
https://esu-online.org/?publication=supporting-future-change-agents-an-evaluation-of-the-students-at-risk-programme-2014-2020
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før koronapandemien inntraff landet, hadde bare 16 prosent av norske uteksaminerte 47 
studenter valgt å ta deler av utdanningen sin i utlandet.  48 

Hvordan skal det gjøres? 49 

• Arrangere en idémyldring for engasjerte studentpolitikere med interesse for 50 
internasjonalisering, for å finne ut hva annet enn aktiv avmelding som kan gjøres, for å nå 51 
målet om minst 50% utveksling blant norske studenter.    52 

Når skal det gjøres? 53 

• I løpet av vårsemesteret, senest innen 1. april 2023.  54 

4. Ekstra: Psykisk helse og trivsel for internasjonale studenter i Norge 55 
Hva skal gjøres? 56 

• Utarbeide et notat angående psykisk helse og trivsel for internasjonale studenter i Norge og 57 
eventuelt foreslå utfyllende politikk.  58 

Hvorfor skal det gjøres? 59 

• Rapporten fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 gjøres tilgjengelig 60 
for offentligheten 8. september 2022. I den forbindelse kan det være interessant å finne ut 61 
hva som er situasjonen for internasjonale studenter i Norge, sammenlignet med andre 62 
grupperinger i studentpopulasjonen.  63 

Hvordan skal det gjøres? 64 

• Finne ut hva som finnes fra før av relevante kilder som omtaler psykisk helse og trivsel for 65 
internasjonale studenter i Norge.   66 

Når skal det gjøres? 67 

• Ved ledig kapasitet i løpet av valgperioden, senest innen 1. juni 2023. 68 



Fremdriftsplan for fag- og forskningspolitiske komite 1 

2022/2023  2 

1. Starte på dokument om digitalisering (med fokus på desentralisert/fleksibel 3 
utdanning – livslang læring)  4 
Hva skal gjøres? 5 

• Styrke NSOs politikk og våre krav til en digital studenthverdag. 6 

Hvorfor skal det gjøres? 7 

• Vi har lite politikk på området, digitalisering står nevnt kun to steder i 8 
utdanningspolitisk dokument. Seiler opp som et viktig tema da større og større 9 
deler av både sektoren og samfunnet rundt oss digitaliseres, og berører alle 10 
delene av vår politikk. Viktig at vi tar aktivt stilling til hva våre krav/forventninger 11 
er. 12 

Hvordan skal det gjøres?  13 

• Periodens større politiske arbeid. Ikke landet på om dette skal bli en resolusjon, 14 
eller et politisk dokument. 15 

• Jevnlige møter med fag- og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget. 16 

Når skal det gjøres?  17 

• Utkast til politisk dokument til SST6. 18 

2. Fremtidens akademia (med fokus på praksis/internship/obligatorisk 19 
arbeidserfaring)  20 
Hva skal gjøres? 21 

• Jobbe ut ifra arbeidstittelen: Fremtidas akademia - hvordan kan vi måle 22 
kompetanse i det 21ste århundre?  23 

Hvorfor skal det gjøres? 24 

• NSO har svak politikk om våre ambisjoner om fremtidens høyer 25 
utdanningssystem. Derfor er det viktig at vi også tenker nytt om både rammer og 26 
innhold i utdanningene.  27 

Hvordan skal det gjøres? 28 

• Litt usikkert enda, men muligens gjennom en resolusjon. Med et ønske om å 29 
utvikle politikk knyttet til fremtiden, kompetanse og nye tanker om fremtidens 30 
arbeidsliv. Hvordan kan organisasjons- og frivillig erfaring bli oversatt til 31 
"studiepoeng"? Tenke nytt om karriereveiledning på institusjonene, hvordan gjøre 32 
studenter mer bevisst sin egen kompetanse? Overordnet sett jobbe med 33 
kompetansebegrepet, inklusiv både kunnskap og ferdigheter. 34 

• Komiteen skal gå gjennom mulig resolusjonsforslag med fag- og forskningspolitisk 35 
ansvarlig i god tid før sakspapirfristen til SST3.  36 

Når skal det gjøres? 37 

• Resolusjon til SST3.  38 

3. Studentdeltakelse i forskning 39 
Hva skal gjøres? 40 

• Lage en undersøkelse med tittelen: Hvor enkelt er det egentlig for studenter å 41 
være aktive i forskning ved sin institusjon?  42 



Hvorfor skal det gjøres? 43 

• NSO har mye politikk på hva vi mener om studentdeltagelse i forskning. Vi har 44 
derimot lite kunnskap om hvilke tiltak som er i gang, og hvilke tiltak som kan fattes 45 
i fremtiden for å stimulere til mer studentdeltagelse. Dette kan bli et verktøy og en 46 
kunnskapsbank for organisasjonen til fremtidig politikkutvikling, lobbyarbeid og 47 
oppfølging av medlemslag.  48 

Hvordan skal det gjøres? 49 

• Ta kontakt med forskningsadministrasjonene ved utvalgte studiesteder og 50 
innhente informasjon om lokale systemer. Deretter sammenfatte en analyse om 51 
studenters reelle mulighet til å være aktive i forskning. 52 

• Gjennomgang med fag- og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget om 53 
spørsmålene før undersøkelsen gjennomføres. 54 

• Gjennomgang med fag- og forskningspolitisk ansvarlig av analysen, før 55 
sakspapirfristen til SST4. 56 

Når skal det gjøres? 57 

• Undersøkelse til SST4. 58 
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