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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 sentralstyremøtene, og denne rapporten tar for seg perioden 12. september 2022 til 4 

og med torsdag 13. oktober 2022. Vi har strukturert rapporten i ulike temaer for å gi sentralstyret 5 

og resten av organisasjonen en oversiktlig rapport som det er enkelt å stille spørsmål til, med en 6 

generell del først. 7 

Denne perioden har i stor grad vært preget av statsbudsjettet, resultatene fra Studentenes helse- 8 

og trivselsundersøkelse 2022 og bli-kjent-møter med ulike aktører i forsknings- og høyere 9 

utdanningssektoren.  10 

Ettersom rapportene fra arbeidsutvalget sendes ut før sentralstyremøtene gjennomføres er det av 11 

og til noen saker som det er aktuelle å rapportere om, som ikke kom med i forrige rapport. I 12 

perioden mellom rapporten ble skrevet til sentralstyremøte 1, og selve sentralstyremøte vil 13 

arbeidsutvalget trekke frem følgende saker: 14 

- Vi har hatt digitalt medlemslagsmøte 01.09. med fokus på kommune- og fylkestingsvalg. 15 

- Sammen med flere andre nasjonale studentorganisasjoner har NSO signert en resolusjon 16 

fra European students union (ESU), Global Student Forum (GSF) og Ukrainian Association 17 

of Students (UAS) om utfordringer knyttet til at mannlige studenter i Ukraina som ikke får 18 

reise til landene de studerer i som følge av krigen. 19 

- NSO har deltatt og holdt innlegg på Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør første 20 

konferanse for alle ansatte i virksomheten om studentenes bruk og behov i forbindelse med 21 

deres tjenester. 22 

- NSO har vært i Kristiansand på møte med Kunnskapsbynettverket for å presentere vår 23 

vurdering av resultatene fra Levekårsundersøkelsen blant studenter 2021 og for å snakke 24 

om hva byene kan gjøre for å bedre studentenes hverdag. 25 

- NSO var godt representert på fremleggelsen av Studentenes helse- og 26 

trivselsundersøkelse 2022 og deltok i påfølgende paneldebatt. 27 

- NSO har vært representert på LOs utdanningskonferanse og snakket om vårt syn på 28 

tillitsreformen varslet av regjeringa og finansiering av høyere utdanning.  29 

Statsbudsjettet for 2023 30 

Budsjettarbeidet er en langsiktig prosess. Allerede før budsjettet for påfølgende år er bestemt av 31 

Stortinget, vedtar NSO sine budsjettprioriteringer (studentkravet) for året etter der igjen. Dette 32 

pleier å skje på SST3. På siste SST-møte før jul i fjor vedtok sentralstyre fire statsbudsjettkrav for 33 

budsjettet 2023: 34 

Studentkravet for 2023 // #studentkravet vedtatt av SST-21/22:  35 

• Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 36 

• Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 37 

studentboliger, med et mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad. 38 

• Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 39 

• Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen 40 

Statsbudsjettet legger rammene for hva som kommer til å skje i sektoren og i studenthverdagen 41 

det kommende året, så naturligvis har arbeidsutvalget prioritert å bruke mye ressurser på nettopp 42 
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statsbudsjett siden forrige sentralstyremøte. Vi har hatt en rekke lobbymøter, samt jobbet aktivt 43 

med våre statsbudsjettkrav i media og egne kanaler. På selve budsjettfremleggelsen deltok leder 44 

og politisk rådgiver for velferd under kunnskapsdepartementet sin fremleggelse, og var til stede i 45 

vandrehallen på Stortinget i etterkant for å komme på i media. Vi kom ut med Pressemelding der vi 46 

prioriterte gratisprinsippet og studiestøtte. I media har vi vært på en rekke nyhetsoppslag, og tv-47 

oppslag som kan leses mer om under delkapittelet media. Vi har og på egne nettsider gått 48 

gjennom flere av postene i budsjettforslaget, forklart dem og gitt dem en vurdering. For å lese våre 49 

vurderinger kan du klikke her NSO Statsbudsjett. 50 

Fremover vi arbeidsutvalget prioritere å jobbe for å påvirke de andre stortingspartiene opp mot 51 

budsjettvedtak i desember, der vi håper på gjennomslag for vår politikk. Etter at regjeringen har 52 

framlagt sitt forslag til budsjett avholder de ulike stortingskomiteene høringer, der vi søker om å 53 

delta, for å påvirke.  54 

Gratisprinsippet 55 

Uken før statsbudsjettet ble lagt frem kom det en lekkasje om at regjeringen ønsker å innføre 56 

studieavgift for internasjonale studenter. Vi jobbet med å komme på i media umiddelbart etter 57 

lekkasjen, noe som blant annet resulterte i at leder kom på NRK-nyhetene samme kvelden. 58 

Dagene før statsbudsjettet gikk med til å kartlegge situasjonen, arbeide med argumentasjon, svare 59 

på mediehenvendelser og arrangere hastemøte med organisasjonen. I hastemøtet fikk 60 

arbeidsutvalget tydelig beskjed om å prioritere gratisprinsippet i arbeidet med statsbudsjettet.  61 

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å innføre studieavgift for internasjonale studenter fra utenfor 62 

EØS/Sveits fra høstsemesteret 2023. Forslaget gjelder gradsstudenter og ikke 63 

utvekslingsstudenter. Studieavgiften skal minst dekke institusjonens kostnader for utdanningen.  64 

Etter statsbudsjettdagen har arbeidsutvalget jobbet langs flere akser med saken. Dette inkluderer 65 

planlegging av hvordan vi som organisasjon kan mobilisere, hvordan vi skal gå ut sammen med 66 

sektoren og institusjonene, hvordan vi skal jobbe politisk, hvilken argumentasjon vi skal bruke 67 

m.m.  68 

Møte med Ola Borten Moe 69 

Torsdag 15. september fikk vi anledning til å møte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola 70 

Borten Moe og statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementets lokaler. 71 

Møtet gikk i hovedsak til å diskutere studentøkonomi, studentboliger og fremtidens 72 

kompetansebehov (utsynsmeldingen). 73 

På slutten av møtet ble opptakssystemet til høyere utdanningen løftet av statsråden. Vi forsøker å 74 

få til et eget møte med statsråden om temaet, etter sentralstyrets behandling av 75 

resolusjonsforslaget om opptakssystemet. 76 

Møte med Høyres utdanningsfraksjon 77 

Onsdag 14. september fikk vi møte Høyre sin utdanningsfraksjon på Stortinget, sammen med 78 

ANSA. I møtet fikk vi presentert våre prioriteringer for året, med hovedfokus på studiefinansiering 79 

(herunder studiestøtte og studentboliger) og utdanningskvalitet. Ettersom resultatene fra 80 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 ble lansert uken før, fikk vi også en gylden 81 

anledningen til å snakke om hvordan vi kan samarbeide for at studentene skal få det bedre 82 

fremover. 83 

Deltakelse i Universitets- og høgskolerådet 84 

https://student.no/aktuelt/pressemeldinger/takk-og-farvel-til-gratis-utdanning
https://student.no/aktuelt/statsbudsjettet-2023
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Universitets- og høyskolerådet (UHR), som er medlems- og interesseorganisasjonen for 85 

akkrediterte universiteter og høyskoler, er en viktig samarbeidspartner i vårt arbeid for å gjøre 86 

studentenes hverdag bedre. NSO har sterk tilknytning til UHR gjennom å ha to plasser i styret, 87 

forbehold leder og nestleder, plass i de fellesstrategiske enhetene og deres arbeidsutvalg hvor 88 

medlemmer av NSOs arbeidsutvalg sitter, plasser i de fagstrategiske enhetene hvor 89 

studentrepresentantene utgjør NSOs fagråd og i de nasjonale fagorganene. 90 

I perioder bruker vi mye tid på å delta i UHR sine møter, men vi opplever å få god innsikt i 91 

institusjonenes arbeid og prioriteringer, samtidig som vi kan bruke politikken og prioriteringene 92 

vedtatt av landsmøtet og sentralstyret til å få støtte blant institusjonene.  93 

Siden SST1 har vi deltatt på følgende møter/arrangementer i regi av UHR: 94 

• Arbeidsutvalgsmøte i UHR-forskning, 12. september. 95 

• Styremøte, 16. september. 96 

• Samarbeidsmøte mellom NSO og UHR, 19. september. 97 

• Arbeidsutvalgsmøte i UHR-utdanning, 22. september. 98 

• Arbeidsutvalgsmøte i UHR-administrasjon, 26. september. 99 

• Arbeidsutvalgsmøte og enhetsmøte i UHR-innovasjon, 03. oktober. 100 

• Møte med UHR om webinar om studentdemokrati, 03. oktober. 101 

• UHR-konferansen, 04. oktober. 102 

• Arbeidsutvalgsmøte i UHR-administrasjon, 7. oktober. 103 

• Ekstraordinært styremøte, 10. oktober. 104 

I samarbeid med UHR ser vi på hvordan vi bedre kan rekruttere studentrepresentanter til de ulike 105 

nasjonale fagorganene. 106 

Opptak 107 

Siden sist sentralstyremøte har arbeidsutvalget jobbet videre med å utvikle politikken på opptak, 108 

som har resultert i resolusjonen “Fremtidens opptakssystem”. Siden sist har vi også hatt et møte 109 

med Joachim Børlie, som sitter i opptaksutvalget på vegne av NSO.  110 

Vi har vært aktive i debatten om opptakssystemet ved å skrive et debattinnlegg i Khrono og delta 111 

på en debatt i regi av Khrono i Bergen.    112 

Studentinnovasjon 113 

Under UHR-innovasjon sitt arbeidsutvalgsmøte 3.oktober, ble det vedtatt mandat og medlemmer i 114 

en arbeidsgruppe som skal arbeide med studentinnovasjon på et nasjonalt nivå. Dette har aldri 115 

skjedd før, og er et direkte resultat av NSO politikk. Arbeidsgruppa skal kal utarbeide forslag til 116 

hvordan studentinnovasjon kan inngå i studieløp, hvordan studenter kan inngå i institusjonenes 117 

innovasjonsaktiviteter, samt hvordan institusjonene kan legge til rette for innovasjonsaktiviteter 118 

blant studenter og bygge lokale studentinnovasjonskulturer. Fag- og forskningspolitisk ansvarlig i 119 

AU skal lede dette arbeidet, og resten av arbeidsgruppen skal bestå av en blanding av faglige 120 

ansatte fra en bredde av private og statlige utdanningsinstitusjoner og representanter fra 121 

studentinnovasjonsmiljøer i Norge. 122 

Arbeid med ny boklov 123 

Forslag til ny boklov har blitt sendt ut på høring, med svarfrist 18.november. Den nye loven vil blant 124 

annet erstatte forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid ved omsetning av bøker. 125 

Lovens formål er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og å sikre god 126 

tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge. Et stort fokus her vil være å vurdere hvorvidt 127 

https://khrono.no/et-opptakssystem-overmodent-for-endring/717690
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoering-av-forslag-til-ny-boklov/id2924419/?expand=horingsnotater
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faglitteratur og pensum også skal omfattes og reguleres av bokloven. Altså om denne typen 128 

litteratur skal ha fastpris eller fripris. Vi er i denne prosessen i dialog med både forleggerforeningen 129 

og bokhandlerforeningen.  130 

 131 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 132 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen) 2022 ble gjennomført mellom 133 

8. februar - 13. mars 2022. Undersøkelsen drives av FHI (folkehelseinstituttet) på oppdrag fra 134 

Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet), SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) og Sit  135 

(Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim).  136 

Selve undersøkelsen og svarene ble lansert 8.septemeber hvor leder deltok i en panelsamtale 137 

med Ingvild Kjerkhol (Helse- og omsorgsminister), Ola Borten Moe (Høyere utdanning og 138 

forskningsminister), Kari Jussi (leder for SHot-gruppen) og Thea Tunset (ONF). Videre gikk vi ut 139 

med en pressemelding om resultatene, og kom med en tydelig forventing om at det skal prioriteres 140 

løsninger fremfor å bare gjennomføre undersøkelser.  141 

Videre vil vi bruke undersøkelsen til å sørge for at studentene blir ivaretatt i en ny 142 

folkehelsemelding, og skal ta med oss resultatene inn i et innspillsmøte for opptrappingsplan på 143 

psykisk helse i regi av helse og omsorgsdepartementet.  144 

Søknad om å arrangere «Board Meeting» 145 

I perioden har vi arbeidet mye med søknaden om å arrangere “Board Meeting” for den europeiske 146 

studentorganisasjonen. Arbeidet er godt i gang, og vi er i sluttfasen med å ferdigstille en søknad 147 

som vil bli behandlet i et arbeidsutvalgsmøte mellom denne rapporten er levert og SST2. 148 

Samarbeid med velferdsaktører 149 

Gjennom perioden har vi hatt flere møter med Lånekassen og Samskipnadsrådet om samarbeid 150 

mellom NSO og den enkelte organisasjonen, og hva som er viktig for oss å prioritere når det 151 

kommer til å styrke studentenes velferd og økonomiske situasjon. Vi følger også opp dialogen med 152 

Velferdstingene i Norge, for å få innsyn i hvilke saker de jobber med og kunne dele erfaringer med 153 

dem. 154 

Ledersamling 155 

Helgen 23.-25. september gjennomførte vi ledersamling for medlemslagslederne i Kristiansand, 156 

hovedsakelig ved Universitet i Agder sitt campus. Til tross for flere forsinkelser og noe frafall på 157 

grunn av innstilte fly på fredagen, var det et godt oppmøte og et variert program vi opplever at 158 

medlemslagene hadde stor nytte av. En tydelig tilbakemelding fra medlemslagene som deltok er at 159 

det er ønskelig å gjennomføre tre ledersamlinger i løpet av en periode, ikke to som har vært det 160 

vanlige. Bakgrunnen for denne tilbakemeldingen er den ekstraordinære ledersamlingen som ble 161 

gjennomført før sommeren 2022. Arbeidsutvalget ser det som nyttig å gjennomføre slike 162 

samlinger, når de er utenfor Oslo, på medlemslagene sine campus og ikke på et konferansehotell. 163 

Samlet sett gjør dette samlingene noe billigere, men krever noe større samarbeid med det aktuelle 164 

medlemslaget i forkant og under selve samlingen. Vi vil rekke en stor takk til 165 

Studentorganisasjonen i Agder for all hjelp og bistand med å gjennomføre samlingen. 166 

Medlemslagskontakt 167 

I tillegg til å gjennomføre et hastemøte som beskrevet i rapportens del om Gratisprinsippet og ha 168 

ledersamlingen har vi i perioden gjennomført hatt flere oppfølgingsmøter med medlemslag. Flere 169 

https://studenthelse.no/
https://student.no/aktuelt/pressemeldinger/en-av-tre-studenter-sliter-psykisk-det-er-pa-tide-a-finne-losninger-som-fungerer
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medlemslag har også invitert oss til å holde kurs hos dem, noe som har medført til flere 170 

gjennomførte og planlagte medlemslagsbesøk. Vi har også gjennomført et digitalt 171 

medlemslagsmøte tirsdag 11. oktober, hvor vi diskuterte studentpolitisk toppmøte og 172 

statsbudsjettet.   173 

Politiske komiteer og fagrådet 174 

Kontaktpersonene i arbeidsutvalget har hatt løpende dialog med sine respektive komiteer og 175 

deltatt på ulike møter med dem. Vi opplever at samarbeidet med komiteene er godt og ser 176 

progresjoner i forhold til fremdriftsplanene. 177 

Det har blitt gjennomført en digital introduksjonssamling med fagrådet med godt oppmøte, og vi 178 

har prøvd noe nytt med å invitere fagrådet til Høstkonferansen. Fagrådet har tidligere ikke vært 179 

invitert til dette arrangementet. Vi ønsker i større grad å involvere og bruke fagrådet i NSOs arbeid, 180 

noe som er årsaken til at vi har valgt å invitere dem til Høstkonferansen i denne omgang. 181 

Media 182 

I perioden 9. september til 10.oktober har NSO hatt treff i 196 unike artikler, der vi i 118 av 183 

artiklene har hatt sitat eller vært sitert med navn.  Vi har i gjennomsnitt hatt 6 treff per dag. 184 

(sammenlignet med samme periode i fjor: 117 unike artikler, 72 med sitat/benevnelse, og 4 i 185 

gjennomsnitt per dag). Siden 1. juli og frem til 10. oktober har vi hatt 957 unike artikler. 186 

(sammenlignet med samme periode i fjor: 544 unike artikler). 187 

Vi har vært på Dagsnytt 18 den 20. September der vi møtte Ola Borten Moe og snakket om 188 

hvordan det faktisk er å være student i 2022. Vi var også på Dagsnytt 18 den 7. oktober, dagen 189 

etter at forslaget til statsbudsjettet ble lagt fram. Der løftet vi studiestøtte og gratisprinsippet. 190 

Tidligere samme uke var vi i politisk kvarter og hadde en prinsipiell diskusjon om gratisprinsippet 191 

mot FRP.  192 

I forkant av statsbudsjettdagen fikk vi flere gode artikler blant annet i VG der vi var ute sammen 193 

med leder av Sosialistisk Ungdom for å legge press på SV, samt en større sak i Klassekampen om 194 

skolepenger for internasjonale studenter. På selve stasbudsjettdagen kom vi på live-sendingene til 195 

VG, TV2, NRK og Khrono, vi fikk oppslag på NTB, og vi fikk artikler i blant annet Aftenposten, 196 

diverse sektoraviser og studentaviser.  197 

Universitasundersøkelsen 198 

Arbeidsutvalget har videreført tradisjonen fra tidligere år med å gjennomføre en 199 

studentundersøkelse i samarbeid med Universitas. Selve undersøkelsen gjennomføres av Sentio, 200 

på bestilling fra NSO og Universitas, med formål å gi oss tall og statistikk på ulike temaer som ikke 201 

nødvendigvis dekkes i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, Studiebarometeret og 202 

lignende. Bestillingen er at rapporten fra undersøkelsen skal være ferdigstilt innen utgangen av 203 

2022, slik at tallene kan brukes opp mot politikkutviklingen til landsmøtet. 204 

Ekstern deltakelse, samarbeid og representasjon 205 

- Abelia: Vi har vært på møte med fagforeningen Abelia, og snakket om felles interesser bla. 206 

Utsynsmelding og digitalisering av utdanninger. 207 

- NOKUT: Innspillsmøte om NOKUTs nye strategi. Her spilte vi blant annet inn viktigheten av 208 

å videreutvikle Studiebarometeret, at NOKUT skal fortsette å være en pådriver for kvalitet i 209 

utdanningen, at det skal være enkelt å få innsyn i NOKUTs vurderinger og prosesser, og at 210 

de skal jobbe for å nå ut til studentene og studentdemokratiene.   211 

- Unio: Vi har vært på møte med fagforeningen Unio, og snakket om felles interesser bla. 212 

Internasjonalisering og tillitsreform. 213 
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- Kunnskapsdepartementet: Vi har vært på flere møter med kunnskapsdepartementet, hvor 214 

vi har diskutert blant annet Utsynsmelding og samarbeid mellom NSO og departementet. 215 

- Akkrediteringsutvalget: Vi har hatt med møte med tidligere fag- og forskningspolitisk 216 

ansvarlig i NSO Madeleine Sjøbrend, som sitter i ekspertgruppen som vurderer regelverket 217 

for å bli universitet.    218 

- AUFs studentkonferanse: Vi representerte NSO i en paneldiskusjon sammen med 219 

statssekretæren for kunnskapsministeren Tonje Brenna og snakket om hvordan det er å 220 

være student i dag.  221 

- HK-dir konferanse: Vi var til stede på en nordisk konferanse om digitalisering og livslang 222 

læring inn i det grønne skiftet. Vi følger opp denne konferansen med møter med relevante 223 

samarbeidspartnere. 224 

- Pizzamøte med studentfagforeningene: Vi inviterte ledelsen i de ulike nasjonale 225 

studentfagforeningene til en bli-kjent kveld på kontoret, der vi løftet felles problemstillinger 226 

og aktuelle temaer. 227 

Høringer 228 

Vi har svart på disse høringene siden SST1: 229 

• Høring om ny handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning 230 

• Høring om ny språklov. 231 

• Høring om forbud mot konverteringsterapi. 232 

• Høring om ekstraordinær strømstøtte. 233 

• Høring om ny universitets- og høyskolelov. 234 

Høstkonferansen 235 

I skrivende stund er vi godt i gang med å planlegge årets Høstkonferanse, som skal gjennomføres 236 

28.-30. oktober i Trondheim. Vi ser frem til å samle hele organisasjonen igjen for å diskutere 237 

spennende saker. 238 

Handlingsplan 239 

• Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet. 240 

Kommentar – Arbeidet med dette punktet kan oppsummeres i del om Statsbudsjettet 241 

2023, Gratisprinsippet, Møte med Ola Borten Moe, Møte med Høyres utdanningsfraksjon, 242 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 og media.  243 

 244 

• Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO etter pandemien og 245 

hvordan NSO best kan møte endringene i, og holde seg relevant for, studentmassen. 246 

Kommentar – Under ledersamlingen hadde vi en egen bolk om “NSO - en organisasjon i 247 

endring?” for å samle inn innspill og tanker fra medlemslagslederne på hvordan NSO 248 

bør/ikke bør arbeide i fremtiden, hvilke arrangementer vi skal ha og hvordan NSO bør være 249 

organisert. Resultatene fra denne bolken skal spilles inn til arbeidsgruppen som skal 250 

gjennomgå NSOs demokratiske organer, som arbeidsutvalget nå har nedsatt. 251 

Arbeidsgruppen vil bestå av Simen Oftedahl, Astrid Hilling, Oline Sæther, Jone Trovåg og 252 

Marte Bråteng. 253 

 254 

• At det skal være et mål å styrke medlemslagenes og komitéenes medvirkning og 255 

posisjon i organisasjonen.  256 

Kommentar – Arbeidet med dette punktet er beskrevet i del om Ledersamling, 257 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppe-skal-vurdere-reglene-for-a-bli-universitet/id2912267/
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Medlemslagskontakt, Politiske komiteer og fagrådet og Høstkonferansen. 258 

 259 

• Å styrke studentenes utdanningskvalitet slik at studentstemmen blir hørt. 260 

Utdanningskvaliteten skal stå sterkt ved arbeidet for desentralisert utdanning og 261 

langtidsplan for livslang læring. 262 

Kommentar – Det å styrke utdanningskvalitet og sikre at studentstemmen blir hørt er en av 263 

NSOs viktigste fanesaker. Det reflekteres i alt vi gjør, og kan ses i høringssvar og agendaer 264 

for eksterne møter. Blant annet i våre møter med fagforeningene har vi diskutert innholdet i 265 

Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning, og poengtert viktigheten av høyere 266 

utdanning.  267 

Vi har vært i kontakt med riksrevisjonen som etter planen skulle legge frem en rapport om 268 

kvaliteten i høyere utdanning for Stortinget i oktober. Rapporten er forsinket og kommer 269 

ikke før våren 2023.    270 

• At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle 271 

studentenes økonomiske situasjon og rettigheter i gjennomgangen av 272 

studiefinansiering som er annonsert i regjeringsplattformen.  273 

Kommentar – Signalene fra politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet er at 274 

gjennomgangen av studiefinansieringen vil gjøres i den kommende utsynsmeldingen, og bli 275 

av mye mindre omfang enn det som står i Hurdalsplattformen. Vi prøver å komme på tidlig i 276 

regjeringens prosess med dette arbeidet gjennom dialog med den politiske ledelsen.  277 

 278 

• Et helhetlig helsetilbud hvor terskelen til å oppsøke helsehjelp senkes, ved at kvalitet 279 

økes, og ventetid samt økonomisk belastning reduseres, særlig angående tannhelse. 280 

Psykisk helse må prioriteres, blant annet med fokus på læringsmiljø og forebygging. 281 

Kommentar – Jobber med dette punktet knyttet opp mot den nye folkehelsemeldingen, 282 

deltok på innspillsmøte med helse- og omsorgsdepartementet.   283 

 284 

• UH-sektoren skal ta ansvar for å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 285 

2030, og det skal jobbes for et globalt samarbeid for å nå målene. 286 

Kommentar – Dette punktet har vi jobbet med gjennom vår deltagelse i Nasjonal komite for 287 

Agenda 2030 i UH-sektoren.   288 

 289 

• Den norske studentbevegelsen står solidarisk med studenter i andre land. Muligheter 290 

til utdanning, akademisk frihet og ytringsfrihet skal ikke forhindres av trusler, krig 291 

eller konflikter. 292 

Kommentar – Vi har i solidaritet resolusjonen til ESU, GSF og UAS som nevnt i rapportens 293 

innledning og utarbeidet et resolusjonsforslag til sentralstyret om situasjonen i Iran. 294 

 295 

• I løpet av perioden 2022/23 skal NSOs driftstilskudd utredes, og det skal presenteres 296 

alternativer til vedtak for landsmøtet 2023. 297 

Kommentar – Vi har ikke jobbet mye med dette punktet i perioden, vil arbeides med opp 298 

mot SST3. 299 

 300 

• At studenter sin lovfestede rett til universell utforming skal styrkes med økonomiske 301 

midler til institusjonene og studentsamskipnadene. Flere virkemidler for 302 

tilrettelegging må gjøres tilgjengelig, og det som finnes må gjøres enklere tilgjengelig 303 
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både fra institusjonene og staten. 304 

Kommentar – Vi har vært i innspillsmøte til likestillings- og mangfolds komiteen til Kultur- 305 

og likestillingdsepartementet for å snakke om utfordringene knyttet til dagens lovverk. 306 

Læringsmiljøpolitisk komite har fortsatt arbeidet med det politiske dokumentet om universell 307 

utforming og likestilling.  308 

 309 

• NSO skal jobbe for å knytte akademia tettere sammen med arbeids- og næringslivet, 310 

gjennom tiltak som flere arbeidslivsrelevante praksisplasser i samarbeid med 311 

utdanningsinstitusjonene. 312 

Kommentar – Dette har vi jobbet med gjennom dialog og møter med forskjellige 313 

fagforeninger. Vi velger også se den nasjonale satsingen på studentinnovasjon som en 314 

viktig brobygger mellom akademia og arbeids- og næringsliv.  315 

 316 

• De ulike utdanningsinstitusjonenes forståelse for hva fusk er bør undersøkes, i mål 317 

om å få en bred felles enighet for hva fusk er, og hvordan fusk skal behandles. 318 

Kommentar – Vi har arbeidet med dette opp mot høringen om universitets- og 319 

høyskoleloven og tatt det opp på styremøte med UHR.  320 



SST2 01.03-22/23 Rapporter  vedlegg 2 

  2 sider 

VEDLEGG 2: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA FAG- OG FORSKNINGSPOLITISK KOMITÉ 2 

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

forskningspolitisk komité sin rapport over arbeidet i komiteen fra 11.09.2022 – 11.10.2022.  4 

Komiteens medlemmer er: 5 

Karl Oskar Lie Bjerke (leder) 6 

 Jelle Sebastian Bruin (nestleder) 7 

 Linnea Alexandra Barberini 8 

 Karl Henrik Storhaug Reinås 9 

 Fredrik Framhus 10 

Oversikt over møter/arrangementer 11 

Kulepunktliste over møter komiteen har hatt og arrangementer komiteen har deltatt på. 12 

• Fysisk samling i Oslo 8. til 9. oktober. 13 

Arbeid med fremdriftsplan 14 

Komiteen begynte det konkrete arbeidet med fremdriftsplanen på den fysiske samlingen i Oslo 8. 15 

til 9. oktober. Gjennom helgen fikk vi gjennomgått planen i detalj, og redegjort for hva vi må gjøre 16 

til hvilken tid. Vi har også brukt tid til å reflektere rundt hvert enkelt punkt, og har en plan for 17 

gjennomføring. 18 

Etter planen skal komiteen levere en resolusjon om «fremtidens akademia» til SST3. Vi brukte 19 

derfor en god del av tiden på å arbeide med nettopp den. Resolusjonen skal, etter beste emne, 20 

utfylle NSOs eksisterende politikk på feltet arbeidslivsrelevans, praksis og kompetanse. Mye av 21 

arbeidet i denne omgang gikk i å sette seg inn i eksisterende politikk, reflektere over hva komiteen 22 

mente var mangelfullt, og hva vi ønsket å evt. utfylle den med. Vi har frem til neste samling avklart 23 

arbeidsoppgaver ifm. resolusjonen som skal gjøres i tiden imellom, og vi ser det som realistisk at vi 24 

rekker å ferdigstille dokumentet da. Sentralstyret vil altså da få mulighet til å behandle dokumentet 25 

i sin helhet på SST3, slik det er nevnt tidligere i dette avsnittet. 26 

Dersom det er flere spørsmål til fremdriftsplanen, kan disse rettes til vedkommende fra komitéen 27 

som er til stede for å legge frem rapporten. 28 

  29 

Komiteens møteplan 30 

• 4. til 6. november (fysisk) 31 

• 9. til 11. desember (fysisk) 32 

• Møteplan for våren settes på andre eller tredje komitesamling. 33 

 34 

 35 
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Andre aktuelle saker 36 

På søndag fikk vi besøk av Ina Maria Finnerud fra Arbeidsutvalget som kom for å orientere om 37 

arbeidsutvalgets arbeid ifm. statsbudsjettet og langtidsplanen for høyere utdanning. Komiteen satt 38 

pris på dette, og gjentar gjerne bedriften ved en senere anledning. Hva gjelder sosialt, spiste vi 39 

lørdag kveld middag sammen med læringsmiljøpolitisk komite på Villa Paradiso, før det ble 40 

sosialisering i etterkant. Alt i alt har det vært en hyggelig helg med både faglig og sosialt innhold. 41 

Se bilde for vår stille protest mot strenge mat- og drikkeregler på Bislett stadion der vi spiste lunsj 42 

både lørdag og søndag, til vaktens store frustrasjon. 43 

 44 
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VEDLEGG 3: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA INTERNASJONAL KOMITÉ TIL SST2 2 

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

Internasjonal Komité sin rapport over arbeidet i komiteen fra 25.08.2022 – 11.10.2022.  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 

• 08.09: Komitemøte  12 

Digitalt møte. 2 av komiteens medlemmer kan ikke delta. Bjørn Olav deltar. Komiteen planla arbeid 13 

med “survival guide”. Vi kom frem til at dette arbeidet bør gjøres i et fysisk møte, ettersom det er 14 

snakk om å redigere dokumentet underveis i arbeidet, og tilgang til riktig programvare er viktig. 15 

Bjørn Olav informerer at han ikke vil kunne delta på møtet 1-2, unntatt digitalt. Helhetlig kommer 16 

komiteen frem til at det vil være hensiktsmessig å legge møtet til Bergen, pga tilgang til relevant 17 

programvare og mulighet for å overnatte hos en av komiteens medlemmer.  18 

• 10.09 - 11.09: Deltagelse på SST1   19 

Komiteen deltok, ved leder, på SST1. 20 

• 1.10  - 2.10: Møtehelg  21 

Fysisk møtehelg i Bergen, hele komiteen deltar. På lørdag starter arbeidet med “Survival guide”. Vi 22 

låner kontor på HVL fra Studenttinget på vestlandet, hvor PC med nødvendig programvare også 23 

står.  Vi jobber oss igjennom de forskjellige delene av guiden i grupper og deler tilbakemeldinger i 24 

fellesskap. Det er diskusjon rundt hvor store endringer som ønskes å gjøre på guiden. Mye av 25 

arbeidet går i å rette utdatert informasjon og korrigere språkbruk, med noen litt større endringer og 26 

utfyllinger. Vi har et møte med Bjørn Olav over zoom hvor vi oppdaterer hverandre på arbeidet vi 27 

gjør og hva som er aktuelt for oss. Arbeidet er effektivt, og man kommer langt gjennom 28 

dokumentet.  Lørdag kveld er det sosialt opplegg med middag og silent-disco.  29 

 30 

På søndag starter vi fra morgenen av i kontorene til UiB med å se på survival guide og blir etter 31 

hvert besøkt av Oscar fra arbeidsutvalget til SP - UiB og representanter fra SAiH Bergen. Generelt 32 

lærer vi litt om internasjonaliseringsarbeid og hvordan organisasjonene funker, og mer spesifikt om 33 

hvordan utveksling skjer på UiB og hvilke refleksjoner man har rundt StaR-programmet og hvordan 34 

internasjonale studenter møtes i Norge. Etter en helhetsvurdering reiser ikke komiteen til HVL igjen 35 

på søndag, slik planen originalt var, ettersom man er ferdig med det arbeidet man kan gjøre i 36 

felleskap på Survival guide. VI kommer med avsluttende tilbakemeldinger, og Anja delegeres å 37 

fullføre redigeringen basert på disse. Komiteen diskuterer et endringsforslag som man ønsker å 38 
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sende inn til SST2 og hvordan man ønsker å jobbe fremover resten av året, hvor det første nå vil 39 

være å se på “Students At Risk”-ordningen.  40 

• 03.10:  Hastemøte om gratisprinsippet  41 

Komiteen deltok, ved nestleder, på hastemøte om gratisprinsippet. Flere fra komiteen ønsket å 42 

delta, men det var begrenset antall som kunne være med i møtet.  43 

 44 

Arbeid med fremdriftsplan 45 

 46 

Komiteens fremdriftsplan ble vedtatt uten noen endringer etter hva som var rapportert på SST1. 47 

Komiteen har siden SST1 arbeidet med “Survival guide” som skal være ferdig innen november.  48 

På fysisk møtehelg hadde komiteen møter hvor vi lærte om, og diskuterte rundt lokale erfaring som 49 

knytter seg opp mot punktene  “Øke andelen studenter som drar på utveksling”, “Internasjonal 50 

solidaritet” og “Psykisk helse og trivsel for internasjonale studenter i Norge”. 51 

 52 

Andre aktuelle saker 53 

 54 

Komiteen har som nevnt over meldt opp en sak til SST2, som går på dokumentet “Retningslinjer 55 

for politiske komiteer og fagrådet“, hvor vi ønsker å revidere deler av dokumentet for å gi større 56 

fleksibilitet i hvor komiteen møtes. Vi håper saken kommer opp på SST2, men har i skrivende 57 

stund ikke fått tilbakemelding på om den vil behandles. Komiteen vil uansett fortsette å se på 58 

hvordan komiteer i NSO jobber.  59 

 Hvis det er noen spørsmål, så ta gjerne kontakt på komiteens mailadresse 60 

internasjonalt@student.no, eller direkte med leder på dagemmanuel@gmail.com. Godt møte! 61 
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 62 
  63 

 64 
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VEDLEGG 4: RAPPORTER 1 

 2 

 3 

Rapport fra LMPK (læringsmiljøpolitisk komite). 4 

De politiske komiteene skal rapportere skriftlig til hvert sentralstyremøte. Under kommer LMPK 5 

(læringsmiljøpolitisk komite) sin rapport over arbeidet i komiteen fra 01.07.22 – 09.10.22.  6 

Komiteens medlemmer er: 7 

Mikkel Sibe (leder) 8 

 Sara Mediå (nestleder) 9 

 Rolf Martin Aspenes 10 

 Svein-Erik Strandabø Olsen 11 

 Morten Stene 12 

Varaer (i prioritert rekkefølge): 13 

1. Katrine Bryggeså Øydna 14 

2. Ask Johannes Grande 15 

Oversikt over møter/arrangementer 16 

Kulepunktliste over møter komiteen har hatt og arrangementer komiteen har deltatt på. 17 

• Hastemøte om gratisprinsippet (leder deltok), 3. Oktober 17:00 – 19:00 18 

• 8. Oktober, 16:00 – 18:00 – 9. Oktober, 09:30 – 14:00 19 

Arbeid med fremdriftsplan 20 

Redegjør for komiteens arbeid med fremdriftsplanen. 21 

LMPK arbeider med å revidere det politiske dokumentet om tilrettelegging i UH-sektoren som 22 

forrige LMPK startet på. Revidert versjon skal gås igjennom med fag og læringsmiljøpolitisk 23 
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ansvarlig i slutten av oktober, og oversendes SST i god tid før SST3 den 2 – 4. Desember. LMPK 24 

har også diskutert rundt utforming og startet på et utkast til rapporten om studenters medvirkning 25 

på læringsmiljø, som skal leveres i god tid før SST4 den 24 – 26. Februar 2023. 26 

  27 

Andre aktuelle saker 28 

Er det annet komiteen har arbeidet med som kan være av interesse for sentralstyret? 29 

Komiteen har kort snakket om statsbudsjettet, spesielt da om gratisprinsippet og hvorvidt vi vil 30 

ønske å støtte opp om ulike aksjoner og lignende. 31 
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VEDLEGG 5: RAPPORTER 1 

 2 

Rapport fra VLPK 3 

De politiske komiteene skal rapportere skriftlig til hvert sentralstyremøte. Under kommer VLPK sin 4 

rapport over arbeidet i komiteen fra 24.09.2022 – 09.10.2022  5 

Komiteens medlemmer er: 6 

Marte Bråteng (leder) 7 

 Edward Glorud Sveen (nestleder) 8 

 Henriette Bøe 9 

 Ida Lutro 10 

 Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng  11 

Oversikt over møter/arrangementer 12 

• Møte 7 september på zoom 13 

Vi har delegert arbeidet utover medlemmene i komiteen og utover det har kommunikasjonen 14 

foregått på teams og andre kommunikasjons plattformer  15 

Arbeid med fremdriftsplan 16 

I denne perioden har komiteen utarbeidet en plan for hvordan vi skal arbeide med 17 

fremdriftsplanen.  18 

Studenthelse  19 

Vi jobber med å revidere dokumentet om studenthelse, her har vi et søkelys på å gjøre det mer 20 

dagsaktuelt. Dette gjør vi ved at vi har et felles dokument som vi arbeider i og kommer med ulike 21 

forslag før vi skal ha et møte hvor vi diskuterer hvilke endringer vi ønsker å utføre.   22 

Lokaleforhold og frivillighet 23 

Vi arbeider med å lage et nettskjema med spørsmål rundt frivilligheten rundt om på de ulike 24 

campusene. Vi har som mål å få sendt ut undersøkelsen i forkant av høstkonferansen.  25 

Velferdstilbud  26 

Vi jobber med å utarbeide spørsmål til de ulike samskipnadene og velferdstingene for å kartlegge 27 

velferdstilbudet rundt om i landet.  28 

Komiteens møteplan 29 

• Leder av VLPK og Maya skal ha møte 17 oktober 30 

• Møte under høstkonferansen   31 

• Desember uke 49 fysisk møte 32 

To av våre medlemmer er på utvekling dette semesteret derfor er det satt opp mindre møter nå 33 

første termin. Vi planlegger å ha en hyppigere møteplan etter jul. 34 
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