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SST2 00.04.01-22/23 Godkjenning av innkalling 11 

Foreløpig innkalling og foreløpig saksliste ble sendt ut og lagt ut på student.no innen fristen 6. 12 
oktober. Endelig innkalling og sakspapirer ble sendt ut og lagt ut på student.no innen fristen 20. 13 
oktober. Møtet er kalt inn i henhold til NSOs vedtekter. 14 

SST2 00.04.02-22/23 Godkjenning av saksliste 15 

Forslag til saksliste ligger som vedlegg 1. Fristen for å melde saker til møtet var 11. oktober. 16 

Innen fristen for å melde saker mottok arbeidsutvalget en henvendelse fra internasjonal komité, 17 
som ønsket at dokumentet “Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet” skulle revideres på 18 
SST2. Internasjonal komité ønsker at sentralstyret skal behandle dokumentet for å diskutere og 19 
eventuelt revidere det, slik at det kan bli regulert i retningslinjene at de politiske komiteene skal 20 
være en ressurs for medlemslagene, samt at det åpnes for at de politiske komiteene kan holde 21 
møter i medlemslagene sine lokaler.  22 

Ansvaret for å revidere "Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet" har ligget på 23 

arbeidsutvalget siden 2013, og har siden da blitt revidert av arbeidsutvalget i 2015, 2017 og senest 24 

i mai 2022. Den siste revideringen i 2022 ble gjennomført for å oppdatere retningslinjene i henhold 25 

til landsmøtets vedtektsendring om å endre fra mandat til fremdriftsplaner for de politiske 26 

komiteene. Det ble også gjort en endring om at all overnatting utenom NSOs overnattingsavtaler 27 

skal avklares med leder eller nestleder i arbeidsutvalget senest to uker før møtet, ikke bare 28 

hotellovernatting. 29 

Internasjonal komité har ikke sendt en henvendelse til arbeidsutvalget om å revidere 30 
retningslinjene, og diskusjonen det vises til på SST6 i forrige periode var en del av debatten rundt 31 
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behandlingen av sak SST6 06.13-21/22 PROSESS OG BEHANDLING AV INTERNASJONAL 32 
PLATTFORM. Hovedmomentene knyttet til denne debatten var å tydeliggjøre komiteenes rolle i 33 
forbindelse med revideringsprosessene av de politiske plattformene. Et av momentene som var 34 
gjennomgående i debatten var det var viktig å ha tydelige forventningsavklaringer og god 35 
kommunikasjon mellom arbeidsutvalget, de politiske komiteene og sentralstyret. 36 

Arbeidsutvalget ønsker å se på muligheten til å revidere retningslinjene ved behov etter dialog med 37 

de politiske komiteene, før de eventuelt løftes til et høyere organ og man går bort fra dagens 38 

praksis fordi man ikke er fornøyd med det som står i dagens retningslinjer. 39 

Med bakgrunn i dette innstiller arbeidsutvalget på at sentralstyret ikke behandler saken. 40 

Arbeidsutvalgets vurderinger til de momentene internasjonal komité ønsker at sentralstyret skal 41 

diskutere står i vedlegg 2, som er sakspapiret som vil ligge til grunn dersom sentralstyret ønsker å 42 

behandle saken. 43 

SST2 00.04.03-22/23 Godkjenning av møteledelse 44 

Arbeidsutvalgets innstilling er at Aleksander Gjøsæter, Anne Helene Bakke og Maya Sol Sørgård 45 
velges som ordstyrere. 46 

SST2 03.02-22/23 Resolusjoner 47 
Etter fristen for å melde saker 11. oktober har det blitt levert to forslag til resolusjoner: 48 
 49 

• Tilskuddsrammen må økes 50 

• Vi må sikre Norges studentbarnehager 51 
 52 

Etter vedtektenes § 5.4 kan disse resolusjonene bare behandles dersom 2/3 av 53 
sentralstyremedlemmene bifaller dette. Et slikt forslag om å behandle resolusjonene må fremmes 54 
til sentralstyret. Arbeidsutvalget har ikke hatt anledning til å ta stilling til før fristen for å sende ut 55 
sakspapirene, og vil presentere vår vurdering i møtet. 56 

INNSTILLING 57 

• Innkallingen godkjennes. 58 
• Sak om mulig revidering av “Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet” tas ikke 59 

inn i sakslisten 60 
• Sakslisten godkjennes. 61 
• Aleksander Gjøsæter, Anne Helene Bakke og Maya Sol Sørgård godkjennes som 62 

ordstyrere. 63 
  64 
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Mulig revidering av Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet 

Vedlegg til saken: 

1. Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet 

Formål 

Behandle forslag til innmeldt sak fra internasjonal komité om "Retningslinjer for politiske 

komiteer og fagrådet". 

Sakspresentasjon 

Følgende er meldt inn av internasjonal komité: 

Internasjonal komite ønsker at dokumentet "Retningslinjer for politiske komiteer 

og fagrådet" revideres på SST2. 

Ønsket om å se på dette dokumentet ble diskutert på SST6 i forrige periode. 

Basert på erfaringer er det noen punkter vi ønsker å løfte for SST til diskusjon og 

eventuelt revidering. Dette knytter seg opp mot blant annet at vi ønsker at det skal 

stå i retningslinjene at komitéen skal være en ressurs for medlemslagene så vel 

som de sentrale ledd i organisasjon, og at det skal åpnes for å holde møter i 

medlemslags lokaler så vel som NSO sine lokaler.  

Vurdering 

Ansvaret for å revidere "Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet" har ligget til 

arbeidsutvalget siden 2013 og retningslinjene ble sist revidert 12. mai 2022. 

Arbeidsutvalget vurderer det ikke som hensiktsmessig å endre dagens praksis og å flytte 

ansvaret for å revidere retningslinjene over til sentralstyret. Dersom det er et ønske om å 

gjøre endringer i dagens retningslinjer bør eventuelle innspill sendes til arbeidsutvalget 

så de kan tas med i en eventuell ny revidering av retningslinjene. Det har ikke kommet 

en henvendelse til arbeidsutvalget fra noen av de politiske komiteene med et ønske om å 

gjøre konkrete endringer i dagens retningslinjer. 

Arbeidsutvalget innstiller derfor på at retningslinjene ikke revideres av sentralstyret, men 

at sentralstyret avviser saken og ber arbeidsutvalget gå i dialog med de politiske 

komiteene for å se på mulige endringer som bør gjøres i retningslinjene. Denne 

behandlingen virker kanskje noe byråkratisk, men har en saksbehandling som er i tråd 

med vanlig tjenestevei. Det gir også alle komiteene mulighet til å påvirke mulige 

endringer i større grad enn det en umiddelbar behandling i sentralstyret vil gjøre. 

Videre ønsker arbeidsutvalget å adressere de to momentene som internasjonal komite 

ønsker å diskutere og muligens ta inn i retningslinjene. 

At de politiske komiteene skal være en ressurs for medlemslagene 

De politiske komiteenes myndighet er regulert i vedtektene § 7.3: 

De politiske komiteene skal høres i saker som vedrører komiteens 

ansvarsområde. Komiteene konstituerer selv en nestleder som fungerer som 

leders stedfortreder. De politiske komiteene rapporterer til sentralstyret. 

Videre er hva den enkelte komité skal arbeide med fastsatt i fremdriftsplanene, som er 

regulert i vedtektenes § 6.3.2: 



Arbeidsutvalget utarbeider fremdriftsplan for politiske komiteer i samarbeid med 

komiteene. Fremdriftsplan vedtas av arbeidsutvalget før 1. september hvert år. 

Planen kan justeres dersom arbeidsutvalget eller en politisk komite ber om det. 

Fremdriftsplanen legges ved AU-protokollen der den vedtas eller justeres, og 

gjøres tilgjengelig for organisasjonen. Ved justering må begge parter være enige 

om endringene. 

De politiske komiteene sin hovedvirksomhet er å være høringsinstanser i aktuelle saker, 

samt arbeide i henhold til de vedtatte fremdriftsplanene. Å endre selve definisjonene av 

hva de politiske komiteene skal gjøre om til at de skal være ressurser for medlemslagene 

kan ha store konsekvenser for komiteenes mulighet til å fullføre målene i 

fremdriftsplanene, samt hindre dem i å være tilgjengelige som høringsinstanser. 

Arbeidsutvalget ser det som uheldig å gjøre en slik endring gjennom "Retningslinjer for 

de politiske komiteene og fagrådet". Komiteenes hovedvirksomhet er regulert gjennom 

vedtektene, og retningslinjene hvor det er ønskelig å muligens regulere dette er 

underlagt vedtektene. 

Arbeidsutvalget mener en slik endring som er foreslått diskutert burde reguleres i 

vedtektene, hvor medlemslagene selv kan ta stilling til dette og om de vil gjøre om på 

hva komiteenes rolle i organisasjonen skal være. Det vil videre være uheldig å endre 

premissene for hva komiteene skal og må gjøre, midt i en virkeperiode. 

Avslutningsvis vil arbeidsutvalget påpeke at det ikke er noe i dagens retningslinjer, 

fremdriftsplaner eller vedtekter som hindrer medlemslag i å bruke komiteene som 

ressurser, om det enkelte medlemslaget selv ønsker det. Det er åpenhet om hvem som 

sitter i komiteene og det er bare til å ta kontakt med dem. 

Mulighet til å holde møter i medlemslagenes lokaler 

Denne muligheten og hvorfor komiteene skal gjennomføre samlinger er regulert i dagens 

retningslinjer: 

 Politiske komiteer skal 

• Normalt avholde samlingen i NSOs lokaler, dersom ikke særlige grunner tilsier 

noe annet. 

• Avholde komitesamlinger i forbindelse med relevante prosjekter skissert i 

fremdriftsplanen. Møtefrekvensen skal planlegges innenfor komiteens 

budsjettramme. 

De politiske komiteene har mulighet til å gjennomføre samlinger utenfor Oslo, så lenge 

det kan begrunnes hvorfor, som for eksempel ved at flere av komiteens medlemmer bor i 

den respektive byen, de skal delta på relevante arrangementer eller at det er 

aktører/utstyr i området som er relevante for komiteens arbeid. Komiteene har også 

muligheten til å ha møter i medlemslagenes lokaler, om medlemslagene tillater det. NSO 

kan ikke pålegge medlemslagene å legge til rette eller sette av arealer til vår 

møtevirksomhet. Dette kan kun gjøres gjennom dialog, og arbeidsutvalget er bekymret 

for at en slik regulering som internasjonal komité vil diskutere kan bidra til en forventning 

om at medlemslagene må stille lokaler tilgjengelige for de politiske komiteenes 

samlinger.  

Skal komiteene gjennomføre samlinger er det for å gjennomføre prosjekter som er 

skissert i fremdriftsplanen, ikke primært for å besøke medlemslag. Å bruke NSOs lokaler 



som hovedregel medfører ikke en merkostnad for organisasjonen, samtidig som det ikke 

ilegger merarbeid til medlemslagene, noe det å være vertskap for et møte ofte gjør.  

Innstilling 

Sentralstyret avviser saken og ber arbeidsutvalget gå i dialog med de politiske komiteene 

for mulig revidering av "Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet". 
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RETNINGSLINJER FOR POLITISKE KOMITEER OG FAGRÅDET 1 

Disse retningslinjene er gjeldende til nye er vedtatt. Arbeidsutvalget (AU) reviderer retningslinjene 2 

ved behov. 3 

Vedtatt av arbeidsutvalget 12.05.2022. 4 

Representantene i fagrådet skal 5 

• Gjøre seg kjent med, og holde seg oppdatert på, NSO sin politikk. 6 

• Representere NSO og arbeide for gjennomslag for NSOs politikk i Universitets- og 7 

høgskolerådet (UHR). 8 

• Videresende møteplan for den fagstrategiske enheten, samt agenda/saksliste for møtene, 9 

til AU. 10 

• Holde AU oppdatert på relevante problemstillinger som blir diskutert i UHR og generelt i 11 

fagmiljøet. 12 

• Gi råd til AU i fagspesifikke saker. 13 

• Utarbeide et avsluttende overlappingsnotat til de nye studentrepresentantene i den 14 

fagstrategiske enheten. 15 

Politiske komiteer skal 16 

• Jobbe i henhold til fremdriftsplanen vedtatt av arbeidsutvalget for den spesifikke komite. 17 

• Rapportere til hvert sentralstyremøte og til landsmøtet. 18 

• Utarbeide et overlappingsnotat til påtroppende komite. 19 

• Bruke komiteens epostlister, for å sikre god kommunikasjon og kontinuitet. 20 

• Normalt avholde samlingene i NSOs lokaler, dersom ikke særlige grunner tilsier noe annet. 21 

• Avholde komitesamlinger i forbindelse med relevante prosjekter skissert i fremdriftsplanen. 22 

Møtefrekvensen skal planlegges innenfor komiteens budsjettramme. 23 

Komiteleder skal 24 

• Fungere som bindeledd mellom komiteen, arbeidsutvalget og sentralleddet i 25 

organisasjonen. 26 

• Være komiteens talsperson innad i organisasjonen. 27 

• Sette opp budsjett for perioden, samt en møteplan for komiteen i tråd med fremdriftsplanen 28 

og budsjettetsrammen. 29 

• Være oppdatert på økonomirutiner som beskrives i NSOs miljø- og økonomireglement. 30 

• Ha ansvaret for gjennomføring av komiteens samlinger, herunder; sette opp dagsorden, 31 

sørge for at reiser blir bestilt i henholdt til miljø- og økonomireglementet og organisere det 32 

praktiske. 33 

• Melde inn om det er behov for tilgjengelighet eller deltakelse fra kontaktpersonen i AU. 34 

• Koordinere komiteens arbeid, inkludert oppfølging av komiteens medlemmer i henhold til 35 

arbeidsdeling og fremdriftsplaner. 36 

• Sikre at det blir skrevet rapporter i henhold til de fastsatte fristene. 37 

Arbeidsutvalget skal 38 

• Utarbeide fremdriftsplaner for, og i samarbeid med, de politiske komiteene og vedta de før 39 

1. september hvert år. 40 

• Være tilgengelig for komiteene og medlemmene i fagrådet. 41 
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• Følge opp komiteenes og fagrådets fremdrift og budsjett. 42 

• Justere fremdriftsplaner ved behov, i samarbeid med komiteene. 43 

Økonomi 44 

• Det rimeligste alternativ for både overnatting, bespisning og reise skal benyttes under 45 

komitesamlinger og fagrådsamlinger. 46 

• Overnatting utenom NSOs overnattingsavtaler skal avklares med leder eller nestleder i AU 47 

senest to uker før møtet. 48 
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VEDLEGG 4: KONSTITUERING 1 

TILSKUDDSRAMMEN MÅ ØKES 2 

Tilskuddsrammen er foreslått økt fra 1 011 900 til 1 450 000. Dette er en stor økning som NSO har 3 

jobbet for lenge. Det har likevel ikke vært en merkbar økning i tilskuddsrammen. Tilskuddsrammen 4 

har i tillegg blitt standardisert, gjennom å fjerne press og ikke pressområder og høyeste 5 

tilskuddsform blir foreslått som standard på 382 200 kr. 6 

Det kommer til å bli mulig med flere studentboliger om forslaget blir vedtatt, men med mindre 7 

tilskuddet ved bygg av nye studentboliger blir møtt, er det en sterk mulighet for at regningen 8 

havner på studenten. Det er derfor nødvendig at NSO nå bruker muligheten som har kommet til å 9 

jobbe for en økning i tilskuddsrammen i tillegg. 10 

Norsk studentorganisasjon mener at: 11 

● Staten økningen av kostnadsrammen for bygging av studentboliger en bra ting regjeringen 12 

og Stortinget må ivareta 13 

● Det nå er særlig viktig å øke tilskuddsrammen ved bygging av studentbolger 14 

Kilder: 15 

● https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/onWVX7/statsbudsjettet-2023-dette-endres-for-16 

studenter 17 

 18 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/onWVX7/statsbudsjettet-2023-dette-endres-for-studenter
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/onWVX7/statsbudsjettet-2023-dette-endres-for-studenter
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VEDLEGG 5: KONSTITUERING 1 

VI MÅ SIKRE NORGES STUDENTBARNEHAGER 2 

Etter at forslaget til statsbudsjettet kom har en lovendring blitt foreslått, om å stoppe penger fra å 3 

bli satt inn og tatt ut av kommersielle barnehager fra aktører som eier dem. Forslaget har som mål 4 

å stoppe velferdsprofitører fra å ta utbytte i norske barnehager. 5 

Dette lovforslaget setter ikke et skille mellom milliardær-konsern som driftes for profit og 6 

studentbarnehager som driftes av Samskipnadene. Om dette forslaget rammer samskipnadene 7 

står flere av samskipnadene med to valg. Enten øke prisene eller avvikle driften. Om prisene økes 8 

vil tilbudet bli utilgjengelig for mange studenter med barn. 9 

Om tilbudet avvikles vil det totalet antallet barnehageplasser falle og studenter presses ut i et 10 

allerede vanskelig marked. Å sikre fortsatt drift av studentbarnehager vil være et godt tiltak for 11 

velferdsstaten, og ha en sosialt utjevnende effekt for det norske samfunn. Studentbarnehager er 12 

for mange et essensielt tilbud som gjør studiedagen mulig og derfor er det viktig at NSO verner om 13 

det. 14 

NSO mener at: 15 

● Samskipnadene må ha et unntak fra lovendringen om barnehager og innskudd og uttak av 16 

profitt 17 
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