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REVIDERING AV POLITISK(E) PLATTFORM(ER) - ORIENTERINGSSAK 1 

FORMÅL 2 

Formålet med denne saken er å forberede sentralstyret på at det kommer et mer omfattende 3 

forslag på SST2 hva gjelder behandling av plattformer som skal behandles på Landsmøtet 2023. 4 

Det er sentralstyret som vedtar hvilke plattform(er) som innstilles på at behandles på landsmøtet, 5 

og det er derfor viktig for Arbeidsutvalget at Sentralstyret tidlig får innsikt i de prosessene 6 

Arbeidsutvalget har startet. Arbeidsutvalget løfter saken for Sentralstyret for å gi anledning til å 7 

stille oppklarende spørsmål til og om arbeidsutvalgets intensjon, og vurdering. Å løfte dette som en 8 

orienteringssak gir også sentralstyret anledning til å gjøre seg opp tanker om forslaget mellom 9 

SST1 og SST2.    10 

SAKSPRESENTASJON 11 

En plattform skisserer de overordnede målene, meningene og prioriteringene for organisasjonen 12 

knyttet til et politisk nedslagsfelt. Det finnes mange forskjellige måter å organisere vår politikk på 13 

og herav også våre plattformer. Norsk studentorganisasjon har i dag seks plattformer. Disse er:  14 

 Internasjonal plattform (2022)  15 

 Forskningspolitisk plattform (2021)  16 

 Politisk plattform om organisering av universitets- og høgskolesektoren (2021)  17 

 Velferdspolitisk plattform (2019)  18 

 Utdanningspolitisk plattform (2019)   19 

 Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform (2018)   20 

Plattformene opprettes, revideres og legges ned av landsmøtet, og skal revideres etter behov og 21 

minimum innen seks år fra sist behandling.   22 

Arbeidsutvalget mener at tiden er moden for å se på hvordan vi kan strukturere plattformene våre 23 

på en ny måte for å skape raskere omstilling og aktualisere politikken vår i takt med tiden.   24 

Arbeidsutvalgets forslag:  25 

Til landsmøtet 2023 kommer arbeidsutvalget til å foreslå at sentralstyret innstiller på å behandle 26 

fire plattformer, der to av dagens plattformer avvikles og to plattformer utvides. Forslaget 27 

innebærer å implementere politikken fra “Politisk plattform om organisering av universitets- og 28 

høgskolesektoren” i utdanningspolitisk plattform, samt implementere politikken fra “Likestillings-, 29 

inkluderings og mangfaldspolitisk plattform” i velferdspolitisk plattform og utdanningspolitisk 30 

plattform. Det vil bety at vi går fra 6 til 4 plattformer.  31 

  32 
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Innholdet i plattformene 33 

Plattformen om organisering av UH-sektoren inneholder blant annet politikk på områder knyttet til 34 

dimensjonering av høyere utdanning, finansiering av og i UH-sektoren, akkreditering og tilsyn, 35 

infrastruktur og bygningsmasse og forvaltning av høyere utdanning.   36 

Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform inneholder blant annet politikk på 37 

områder knyttet til rekruttering til høyere utdanning, rådgivning og informasjon, verktøy for 38 

mangfold, kjønnsbalanse, inkluderende læringsmiljø, tilrettelegging, studentdrevet velferd og 39 

sosiale tiltak, mobilitet og arbeidslivet.   40 

VURDERING 41 

Oppdatert politikk   42 

Arbeidsutvalget ønsker at NSO i størst mulig grad skal ha aktuell og oppdatert politikk. Det 43 

oppleves stadig vekk at innholdet i plattformene utdatertes og at mengden plattformer gjør det 44 

vanskelig å revidere dem i tide, og holde plattformene oppdatert til dagens politiske situasjon. Ved 45 

å redusere antallet politiske plattformer vil vi få et større spillerom til å oppdatere politikken vår, 46 

uten at vi trenger å behandle flere plattformer på samme landsmøte.  47 

Helhetlig politikk  48 

Arbeidsutvalget mener det er riktig å ha en mer helhetlig tilnærming til politikken vår på flere 49 

områder, for eksempel så havner likestilling, mangfold og bærekraft ofte på sidelinjen. 50 

Arbeidsutvalget mener at dette blant annet kommer av at vi ikke setter det i sammenheng med 51 

våre andre politiske fagfelt, samtidig som vi ser at det “inngår i alt”. Det gjør det rett og slett 52 

vanskeligere å trekke inn både i arbeidet med å utvikle politikk og den faktiske utøvelsen av vår 53 

politikk.   54 

Intensjonen med disse endringene er verken å svekke eller fjerne poltikken på viktige områder, 55 

men er et resultat av et ønske om at disse i større grad skal gjennomsyre alle deler av vår politikk 56 

eller ses tydelig i sammenheng med de overordnede fagfeltene. Dette vil, etter arbeidsutvalgets 57 

mening, styrke politikken vår, gjøre oss bedre rustet til å løfte helhetlige politiske løsninger og 58 

forslag og kunne reagere raskere på forandringer i det politiske landskapet.  Vi ønsker å være 59 

aktuelle på feltene hvor det skjer mye og tempoet er høyt, noe som dagens plattformstruktur i 60 

mindre grad tillater.  61 

Tilpasset organisasjonen   62 

Plattformene våre bør være tilpasset organisasjonens virksomhet og behov. Med dagens antall 63 

plattformer kan det ta lenger tid mellom behandlingen av hver plattform og mange av våre aktive 64 

studenter får ikke hatt en mening om store deler av vår politikk mens de er aktive studenter. Seks 65 

år er lang tid og vi mener derfor at dagens “rulleringsystem” for behandling av plattformer ikke 66 

funker optimalt. Dersom vi nedjusterer antall plattformer til fire, vil vi kunne holde på en syklus på 67 

seks år der de to årene vi ikke behandler plattform behandler prinsipprogram. Vi mener det i større 68 

grad vil være mer tilpasset slik organisasjonen vår fungerer.  69 

Med dagens plattformstruktur opplever vi til stadig at ting står dobbelt, noe som fører til at 70 

politikken vår samlet sett blir mer omfattende enn den trenger å være, mer utfordrende å ta i bruk 71 

og mer problematisk å revidere. Vi ønsker at plattformene skal være et verktøy for hele 72 

organisasjonen, og at innholdet skal kunne brukes aktivt.   73 
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Arbeidsutvalget er klar over at dette kan oppleves som en stor og omfattende endring, men vi ser 74 

stort potensial i andre enden og velger derfor å løfte ideen likevel.  75 

INNSTILLING 76 

Sentralstyret tar saken om arbeidet med plattformbehandling til landsmøtet 2023 til 77 

orientering. 78 

 79 
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