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RESOLUSJONER 4 

FORMÅL 5 

Behandle resolusjonene “Rett til utdanning for ukrainske flyktninger” og “Lytt til barna!”. 6 

SAKSPRESENTASJON 7 

Etter vedtak fra Landsmøte 2022 skal resolusjonene som ikke ble behandlet der, videresendes for 8 

behandling av Sentralstyret. På SST1 foreslås to av fem resolusjoner behandlet. 9 

Rett til utdanning for ukrainske flyktninger 10 

Fra før har vi en resolusjon om krigen i Ukraina som ble vedtatt av sentralstyret 4. mars 2022. 11 

Denne tar for seg krigens brutaliteter og vår fordømmelse av den. Videre uttrykker den støtte til det 12 

ukrainske folk, hvorav studenter, akademikere og marginaliserte grupper blir nevnt eksplisitt: 13 

https://student.no/om-nso/dokumenter/resolusjon-om-krigen-i-ukraina-2 14 

Resolusjonen om rett til utdanning omtaler i større grad behovet for å opprette studieplasser for 15 

ukrainske flyktninger og finansieringskategorien som er valgt for disse, i tillegg til en oppfordring 16 

om god integrering gjennom språk- og kulturtilbud. Resolusjonen tar for seg andre momenter ved 17 

det å stille opp for ukrainske flyktninger, enn den fra 4. mars. I tillegg til at innrullerte studenter fra 18 

Ukraina skal få lov til å fortsette utdanningen sin i Norge, legger resolusjonen om rett til utdanning 19 

opp til at «Kunnskapsdepartementet skal [fortsette å] etablere studieplasser etter behov til 20 

Ukrainske flyktninger», og at disse «skal reflektere en bredde i studieretninger».  21 

Lytt til barna! 22 

Denne resolusjonen omhandler utfordringer knyttet til oppfølgingen av barnevernkonvensjonen, 23 

som ble ratifisert i 1991 og vedtatt i sin nåværende form i 2003. Hovedargumentasjonen er knyttet 24 

til akademia sitt ansvar for å sikre bestemmelsene i barnekonvensjonen. Dette skal gjøres 25 

gjennom innholdet i pensum til studieprogram som utdanner kandidater til yrker hvor det er mye 26 

kontakt med barn, og legge til rette for kunnskap fra barn.  27 

 28 

VURDERING 29 

Rett til utdanning for ukrainske flyktninger 30 

Resolusjonen om rett til utdanning for ukrainske flyktninger henviser selv til 1000 studieplasser 31 

som ble opprettet ekstra av regjeringen i mai, for ukrainske studenter på flukt. Resolusjoner er ofte 32 

https://student.no/om-nso/dokumenter/resolusjon-om-krigen-i-ukraina-2
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ferskvare og henvisninger som denne blir fort utdaterte. Likevel opplever arbeidsutvalget at 33 

resolusjonen har holdt seg godt gjennom sommeren og at kulepunktene er generelle nok, til at 34 

politikken fortsatt er dagsaktuell.  35 

Videre vurderer arbeidsutvalget at resolusjonen om rett til utdanning for ukrainske flyktninger, i 36 

større grad enn den fra 4. mars, tar inn over seg omfanget av ukrainske flyktninger i Norge, både 37 

med tanke på antall og varighet. Ukraina ble invadert av Russland 24. februar. På tidspunktet 38 

resolusjonen om krig i Ukraina ble skrevet, var det vanskelig å se for seg hvordan krigen ville 39 

utvikle seg og hvilke konsekvenser den ville få for det ukrainske folk. Resolusjonen om rett til 40 

utdanning for ukrainske flyktninger representerer en forankring av allerede uttalt politikk, samt en 41 

videreutvikling på dette med finansieringskategorier. 42 

 43 

Lytt til barna! 44 

Resolusjonen argumenterer for at barns rettigheter i offentlig forvaltning i økt grad har blitt satt på 45 

dagsorden etter en dom fra høyesterett. Arbeidsutvalget deler intensjonen til forslagstillerne og 46 

både anerkjenner og støtter viktigheten av å sikre barns rettigheter og å løfte deres stemmer i 47 

henhold til bestemmelsene i FNs barnekonvensjon.  48 

Til tross for dette mener arbeidsutvalget at denne resolusjonen omhandler ett konkret innhold i 49 

enkelte utdanninger, og at denne typen politikk best hører hjemme hos de studentorganisasjonene 50 

og fagforeningene som er knyttet til yrker hvor kandidaten har/skal ha kontakt med barn. 51 

Handlingsrommet for å få til konkrete endringer, blant annet rammeplaner og faglig innhold i 52 

utdanninger, anser vi som større hos lokale studentdemokratier.  53 

Med bakgrunn i at resolusjonen retter seg inn mot deler av enkelte utdanninger, og ikke anses som 54 

relevant for NSOs kjernevirksomhet, ønsker arbeidsutvalget å innstille på at resolusjonen avvises. 55 

DISSENS 56 

Mindretallets dissens v/ Maika Marie Godal Dam og Simen Tjølsen Oftedahl  57 

Mindretallet ønsker ikke å innstille på at sentralstyret vedtar resolusjonsforslaget. Sentralstyret 58 

2021/2022 vedtok en resolusjon om krigen i Ukraina 4. mars 2022. Dissenstakerne mener innholdet i 59 

resolusjonsforslaget er ivaretatt i den eksisterende resolusjonen, og anser den derfor ikke til å supplere 60 

eller konkretisere NSOs politikk. 61 

Dissenstakerne mener at det er viktig at vi ikke utelukkende vurderer en resolusjon på bakgrunn av om 62 

politikken er god, men at det er vel så viktig å vurdere i hvilken grad politikken gir et nytt mulighetsrom 63 

for å jobbe med aktuelle saker. Vi mener denne resolusjonen ikke gir et rom ut over det vi har i dag, og 64 

dermed vil være overflødig. 65 

Kulepunktene i denne resolusjonen mener dissenstakere at er ivaretatt i følgene kulepunkter i tidligere 66 

resolusjon: 67 

 68 

 Krever at studenter som flykter til Norge skal få fullføre graden sin ved Norske institusjoner og 69 

at Norge oppfordrer til at dette gjøres også i andre land som tar imot studenter på flukt. 70 

 Oppfordrer til at det tilrettelegges ett lavterskels samlingspunkt for studenter og ansatte ved 71 

Norske institusjoner som er rammet av krigen. Studentene skal ivaretas, og få det de trenger av 72 

norske myndigheter, blant annet bolig og økonomisk trygghet. 73 
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INNSTILLING 74 

 Resolusjonen «Rett til utdanning for ukrainske flyktninger» vedtas. 75 
 Resolusjonen «Lytt til barna!» avvises. 76 

  77 

 78 
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VEDLEGG 1: RETT TIL UTDANNING FOR UKRAINSKE FLYKTNINGER 1 

RETT TIL UTDANNING FOR UKRAINSKE FLYKTNINGER 2 

Regjeringen skal opprette 1000 nye studieplasser for ukrainske studenter, etter krigen som er 3 

tvunget på dem av en russisk diktator. Studieplassene gir studentene en inngang til Norge som 4 

legger opp til deltakelse i samfunnet. Studieplassene vil være under finansieringskategori D. 5 

Institusjonene kan selv bestemme hvordan finansieringen skal disponeres for å rekruttere 6 

ukrainske studenter inn i akademia. Studieplassene og finansieringen er et steg i riktig retning, 7 

men det er ikke nok. 8 

En plass på et universitet, eller høyskole vil gi ukrainske flyktninger mulighet til å raskt bidra til 9 

samfunnet. Her vil studentene kunne fortsette utdanningsløpet sitt, eller ta sitt første steg inn i 10 

akademia. Det eksisterer allerede et stort internasjonalt miljø på Norges utdanningsinstitusjoner, 11 

her er det plass til flere studenter. Akademia og staten har et ansvar for å ivareta ukrainske 12 

flyktninger gjennom retten til utdanning, det gjøres ved å åpne for flere studieplasser til alle 13 

utdanninger uavhengig av finansieringskostnader. 14 

Med finansieringskategori D blir spillerommet for å utdanne nyankomne studenter mindre. 15 

Kostbare studieplasser som kliniske utdanninger og utøvende kunstutdanninger kan dermed bli 16 

nedprioritert. La oss sikre at retten til utdanning skal gjelde alle, uavhengig av hvilken studieretning 17 

studentene går. 18 

 19 

Norsk studentorganisasjon mener at: 20 

● Kunnskapsdepartementet skal etablere studieplasser etter behov til Ukrainske flyktninger 21 

som vil studere i Norge. 22 

● Kunnskapsdepartementet sin finansiering av studieplasser til ukrainske flyktninger skal 23 

reflektere en bredde i studieretninger. 24 

● Akademia skal sikre god integrering av ukrainske flyktninger gjennom språk, og kulturtilbud 25 

i tillegg til studietilbud. 26 



SST1 03.01-22/23 Resolusjoner  vedlegg 2 

  2 sider 

VEDLEGG 2: RESOLUSJONER 1 

RESOLUSJON: LYTT TIL BARNA! 2 

Universitets- og høyskolesektoren har et særskilt ansvar for å sikre kunnskapen samfunnet har 3 

behov for. Hvert år utdannes det titusenvis av studenter som skal jobbe med barn i fremtiden. 4 

Dette inkluderer eksempelvis barnehagelærere, lærere, barnevernsarbeidere, politi, sykepleiere, 5 

leger, psykologer, sosialarbeider m.m. Disse utdanningene skal ruste studentene for hvordan de 6 

bør møte barn i sin arbeidshverdag. Det som umiddelbart mangler på pensum i mange 7 

utdanninger er såkalt “kunnskap fra barn” og kunnskap om barns prosessrettigheter etter FNs 8 

barnekonvensjon.  9 

Kunnskap fra barn  10 

Barn sitter på mye verdifull kunnskap om hvordan systemene eller tjenestene de er i oppleves for 11 

dem. Det finnes flere aktører som gjennomfører systematiske undersøkelser med barn og unge fra 12 

hele landet for å innhente erfaringer og råd om møtet med disse systemene og tjenestene. Dette 13 

omfatter eksempelvis barnehager, skole, helsetjenester, barnevern og rettssystem. Resultatene 14 

sammenfattes til “kunnskap fra barn”. Hensikten er at denne kunnskapen skal brukes for å 15 

videreutvikle systemene, slik at de blir bedre, tryggere og nyttigere for barna. Kunnskap fra barn 16 

inneholder lærdom om hvordan voksne som møter barn i disse systemene bør opptre, for at barn 17 

skal føle seg trygge, lære godt og få god hjelp.  18 

Barns prosessrettigheter  19 

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har fire grunnleggende rettigheter for hvordan møte 20 

barn, når det skal foretas handlinger og avgjørelser som berører dem. Disse er  21 

 at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn 22 

(BK artikkel 3, Grunnloven § 104),  23 

 barnet har rett til uttale seg fritt om forhold som berører barnet (BK artikkel 12, Grunnloven 24 

§ 104),  25 

 at barnet har rett på informasjon i forbindelse med at barnet har rett til å uttale seg (BK 26 

artikkel 12),  27 

 og at barnet har rett til privatliv (BK artikkel 16, Den europeiske 28 

menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8, Grunnloven § 102).  29 

Barnekonvensjonen ble i 2003 tatt inn i norsk lov. Likevel er det redegjort for omfattende brudd på 30 

de fire ovennevnte rettighetene. Gjennom dom i høyesterett fra 2021 og fire forskjellige vedtak i 31 

Stortinget i 2020 og 2021 har viktigheten av disse rettighetene blitt konstatert. I offentlig forvaltning 32 

har det med andre ord blitt mer fokus på dette, men for å ivareta rettighetene er det sentralt at de 33 

voksne som faktisk møter barna har den nødvendige kompetansen. Dette er universitets- og 34 

høyskolesektorens ansvar. Ved å systematisk lære opp studentene i anvendelse av disse 35 

rettighetene, vil de kunne ivareta barna på en bedre og tryggere måte. Rettighetene ivaretar 36 

barnas rettssikkerhet, og undersøkelser viser at dersom rettighetene blir fulgt i forhold som berører 37 

barn, øker tilliten til de voksne.  38 
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Barns prosessrettigheter og “kunnskap fra barn” på pensum i relevante utdanninger, vil føre til 39 

høyere utdanningskvalitet, mer kompetente kandidater, samt tryggere og bedre vilkår for barn i de 40 

aktuelle systemene og tjenestene. For at fremtidens fagfolk skal være godt rustet til å møte barn i 41 

arbeidet sitt, er det derfor avgjørende at institusjonene systematisk tar inn dette på pensum.  42 

NSO mener at:  43 

I alle studieretninger som utdanner studenter til å jobbe med barn, eller kan møte på barn i en 44 

arbeidssituasjon, skal det innføres kunnskap direkte fra barn på pensum.  45 

Alle studieretninger som utdanner studenter til å jobbe med barn skal sikre kunnskap om barns 46 

rettigheter, herunder barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon.  47 
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