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FORMÅL 8 

Behandle konstitueringssakene til sentralstyremøtet. 9 

SAKSPRESENTASJON 10 

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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4. Rapport fra læringsmiljøpolitisk komite 5 
5. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite 6 

RAPPORTER 7 

FORMÅL 8 

Orientere sentralstyret (SST) om arbeidet til arbeidsutvalget (AU) og de politiske komiteene. 9 

SAKSPRESENTASJON 10 

Arbeidsutvalget og de politiske komiteene rapporterer fast til sentralstyret. 11 

VURDERING 12 

Rapportene vurderes enkeltvis og skal gi sentralstyret et innblikk i arbeidet som er gjort siden 13 

forrige sentralstyremøte. 14 

INNSTILLING 15 

• Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering. 16 
• Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. 17 
• Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. 18 
• Rapport fra læringsmiljøpolitisk komite tas til orientering. 19 
• Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. 20 

  21 
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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 



Vedlegg 1 til sak SST2 01.03-22/23: Rapporter side 2 

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


Vedlegg 1 til sak SST2 01.03-22/23: Rapporter side 4 

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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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 27.10.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST2 01.04-22/23  

Gjelder Protokollsaker 

Vedlegg til saken: 1 
1. Protokoll for SST1 22/23 2 
2. Protokoller fra Arbeidsutvalget 3 

 4 

PROTOKOLLSAKER 5 

FORMÅL 6 

Godkjenne protokollen fra Sentralstyremøte 1 2022/2023, og ta arbeidsutvalgets protokoller til 7 

orientering. 8 

Lenke til protokoll fra sentralstyremøte SST1 2022/2023. 9 

Lenke til protokoller fra Arbeidsutvalget  10 

 11 

SAKSPRESENTASJON 12 

Alle protokoller gjøres tilgjengelig elektronisk på student.no/dokumenter etter behandling på 13 

sentralstyremøte. 14 

 15 

 16 

INNSTILLING 17 

• Protokollen fra sentralstyremøte2 2022/2023 godkjennes 18 

• Protokollene fra arbeidsutvalgets møter tas til orientering. 19 
  20 

https://student.no/images/dokumenter/protokoller/Protokoll_sentralstyrem%C3%B8te_1_2022_2023.pdf
https://student.no/om-nso/dokumenter/protokoller-au05-2022-2023-au04-22-23
https://student.no/om-nso/dokumenter/protokoller-au05-2022-2023-au04-22-23
https://student.no/images/dokumenter/protokoller/Protokoll_sentralstyrem%C3%B8te_1_2022_2023.pdf
https://student.no/om-nso/dokumenter/protokoller-au05-2022-2023-au04-22-23
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Sentralstyret Sakspapir 

 
 

Møtedato 
 

27.10.2022 

Ansvarlig 
 

Arbeidsutvalget 
 

Saksnummer 
 

SST2 03.02-22/23  

Gjelder 
 

Resolusjoner 

Vedlegg til saken: 1 

1. Studenter må sidestilles med arbeidstakere 2 

2. Fritak fra egenandelsordningen 3 

3. Gratis influensavaksiner 4 

4. Fremtidens opptakssystem 5 

5. Norske studenter står i solidaritet med iranske studenter og akademikere 6 

RESOLUSJONER 7 

FORMÅL 8 

Behandle resolusjoner. 9 

SAKSPRESENTASJON 10 

Etter vedtak fra Landsmøte 2022 skal resolusjonene som ikke ble behandlet der, videresendes for 11 

behandling av Sentralstyret. På SST1 ble to av de fem resolusjonsforslagene behandlet, og 12 

arbeidsutvalget legger opp til at de tre resterende resolusjonene behandles på SST2. I tillegg til 13 

disse resolusjonsforslagene fremmer arbeidsutvalget to resolusjonsforslag, “Fremtidens 14 

opptakssystem” og “Norske studenter står i solidaritet med iranske studenter og akademikere”. 15 

STUDENTER MÅ SIDESTILLES MED ARBEIDSTAKERE 16 

Sakspresentasjon 17 

Resolusjonen tar for seg studenters opplevde hverdag ved USN. Der resolusjonsskriver ønsker å 18 

innføre aktuelle prinsipper som gjelder for arbeidstakere også for studenter. I rettighetene som 19 

ønskes sikret her er det at utdanningsinstitusjonene må legge til rette for studenter som blir utsatt 20 

for sykdom, både fysisk og psykisk, samt at man skal sikres arbeidstaker rettigheter knyttet opp 21 

mot forsørgeransvar. Et annet forslag i denne resolusjonen er å bedre tilgang på nettbasert 22 

undervisning.  23 

I Universitets- og høyskoleloven har studenter en rekke rettigheter knyttet opp mot tilrettelegging 24 

av både sykdom, fravær og foreldre/forsørgeransvar. I § § 4-3 c. ivaretas rettigheter til studenter 25 

med særskilte behov under studiene, for å sikre at de får tilrettelegging for blant annet medisinske 26 

behov. Om man er syk under studietiden kan man få rett på sykestipend gjennom Lånekassen. 27 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15/KAPITTEL_1-4#%C2%A74-9
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§ 4-3 d. Tilrettelegging for gravide studenter og rett til foreldrepermisjon tilsier at studenter har en 28 

rekke rettigheter under graviditet og i etterkant, samt at store deler av Arbeidsmiljøloven §12 (rett 29 

til permisjon) gjelder for denne gruppen studenter.  30 

Vurdering 31 

Resolusjonen tar opp en rekke problemstillinger tilhørende en enkelt institusjon, men med forslag 32 

som dekker norske studenter med behov for tilrettelegging i studiehverdagen.  33 

I en resolusjon vedtatt på sentralstyremøte 06.06.20, “tilpasset undervisning og vurderingsformer” 34 

blir dette med digital undervisning om tilrettelagte løp adressert.   35 

Fleksibel og tilgjengelig utdanning blir også tatt opp i supplerende politisk dokument om fleksibel 36 

og desentralisert utdanning (2022), der det blir tatt opp at studenter kommer i alle aldre og 37 

livssituasjoner, som gjør det viktig å ivareta prinsippet om like muligheter til høyere utdanning. Og 38 

at om det skal være et fleksibelt studieløp må det være av høy kvalitet og tilpasset studentenes 39 

behov. 40 

I resolusjonen “En god studietid for studenter med barn” vedtatt på landsmøtet 2021, blir punktene 41 

om tilrettelegging for studenter med barn ivaretatt. Resterende punkter tatt opp i resolusjonen er 42 

ivaretatt i lovverk nevnt i saksfremleggelse.  43 

Arbeidsutvalget sin vurdering er at politikken er ivaretatt i eksisterende politiske dokumenter, 44 

resolusjoner, og lovverk.  45 

Forslag til vedtak: Resolusjonen avvises. 46 

FRITAK FRA EGENANDELSORDNINGEN 47 

Sakspresentasjon 48 

Resolusjonen tar for seg at studenter skal få fritak fra egenandelsordningen på helsetjenester og at 49 

uttak av medisiner og medisinsk utstyr i sin helhet skal dekkes av staten.  50 

Egenandelsordningen er en ordning der den enkelte må betale for alle helsetjenester opp til en 51 

sum. I dag ligger summen på 2921 kroner. Etter dette kvalifiserer man til frikort. Etter å ha 52 

kvalifisert til frikort betaler man ikke lenger egenandeler for resten av kalenderåret.  53 

Alle som får medisiner mot kroniske sykdommer, kan få medisinene sine på blå-resept. Blå-resept 54 

gir en egenandel på opp til 39 prosent Inntil 520kroner over tre måneder. Ingen betaler mer enn 55 

520 kroner i egenandel dersom man havner på blåresept.  56 

I dag er det slik at barn under 16 år, minstepensjonister og personer med yrkesskader slipper å 57 

betale egenandel. 58 

Vurdering 59 

Det er svært få grupper i Norge som får et helhetlig unntak for egenandel til behandling og medisin 60 

i Norge. Ved særskilte behov og sykehusinnleggelse får man gratis helsehjelp, og det vil være en 61 

vurdering av det enkelte tilfelle som tilsier om man får fritak eller forhåndsgodkjent refusjon. I 62 

enkelte tilfeller kan man også få sterkt reduserte kostnader gjennom bidragsordningen til Helfo. 63 
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Helsesystemet legger på denne måten opp til at de aller svakeste skal kunne få gratis helsehjelp 64 

basert på den enkeltes sitasjon, ikke til en gruppe som helhet. På den måten sikrer systemet at de 65 

som trenger økonomisk bistand til medisinsk behandling, får det. Dette innebærer at også 66 

studenter som står i en svært vanskelig situasjon vil få hjelp.  67 

Egenandelsordningen er med på å sikre at de som har store kostnader knyttet til sykdom, ikke skal 68 

lide noen vesentlige økonomiske belastninger av å være syke. Samtidig sikrer egenandelen at 69 

helsesystemet i liten grad blir misbrukt, noe som igjen fører til at helsesystemet ikke blir 70 

overbelastet. På den måten bidrar egenandelen til at alle som trenger hjelp, får hjelp.  71 

Arbeidsutvalget opplever at hovedutfordringene til resolusjonsstiller i hovedsak kan løses ved å 72 

øke studentens kjøpekraft. Da er det betimelig å stille seg spørsmålet om hva NSO skal bruke 73 

politisk kapital på. Arbeidsutvalget mener NSO i hovedsak bør bruke sin kapasitet og politiske 74 

kapital på politiske løsninger som hjelper flest mulig studenter mest mulig.  75 

Selv om resolusjonene vil kunne hjelpe alle studenter, vil eventuelt gjennomslag for resolusjonen i 76 

svært liten grad øke kjøpekraften til norske studenter. Vi ser det derfor ikke som hensiktsmessig å 77 

bruke tiden vår på å forsøke å innføre et helhetlig fritak fra egenandelsordningen for studenter.  78 

Forslag til vedtak: Resolusjonen avvises. 79 

GRATIS INFLUENSAVAKSINER 80 

Sakspresentasjon 81 

Resolusjonen tar for seg at NSO skal arbeide for gratis influensavaksiner til studenter.  82 

 83 

Vaksinen koster i dag 88 kroner om man tar den gjennom det offentlige. Vaksinen mot influensa 84 

beskytter mot flere ulike influensavirus og er en vaksine som skal tas årlig for anbefalte grupper for 85 

å beskytte mot sesongbasert influensa. Influensavaksinen blir ikke anbefalt alle. 86 

 87 

Gruppene som anbefales å ta vaksinen er: 65 år eller eldre, gravide, eller har en kronisk sykdom. 88 

Mer om hvilke grupper som er utsatt kan leses her:  89 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/   90 

 91 

Influensavaksinen har en større kostnad om man tar den uten anbefaling fra helsemyndighetene. 92 

Dette er helt bevisst for å sikre at de som anbefales vaksinene får den av det offentlige. På den 93 

måten sikrer man at kapasiteten i det offentlige holdes oppe for de som er særlig utsatt for 94 

influensainfeksjon.  95 

Vurdering 96 

Vaksinering mot influensa anbefales til utsatte grupper, der studenter som en helhetlig gruppe ikke 97 

går under denne anbefalingen. Det er også viktig at man ikke overbelaster systemet vi har i Norge 98 

for vaksinering. Dette vil gå utover de 1,6 millioner nordmenn som anbefales årlig av Norske 99 

helsemyndigheter å ta influensavaksinen.  100 

Arbeidsutvalget foreslår at resolusjonen avvises fordi det går imot vaksineanbefalingene til WHO 101 

og Det europeiske smittevernbyrået. 102 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/
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Forslag til vedtak: Resolusjonen avvises. 103 

FREMTIDENS OPPTAKSSYSTEM 104 

Sakspresentasjon 105 

Kunnskapsdepartementet nedsatte i 2021 et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og 106 

vurdering av opptakssystemet til høyere utdanning. I mandatet står det at «Utvalget skal komme 107 

med sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om hvordan vi kan lage et forståelig og 108 

fleksibelt opptaksregelverk, som ivaretar søkernes rettssikkerhet og som kan tilpasses fremtidens 109 

høyere utdanning og den teknologiske utviklingen.» Utvalget skal levere sin utredning med forslag 110 

til et nytt opptakssystem 1. desember 2022. 111 

Utvalget ser på den delen av opptakssystemet til høyere utdanning som er nasjonal og samordnet, 112 

altså til de utdanningen som tilbys gjennom Samordna opptak. Opptak til høyere grad, altså 113 

mastergrader, skjer direkte til institusjonene og regelverket er derfor annerledes. Det jobbes 114 

imidlertid med et annet prosjekt som ser på nasjonale samordning av masteropptak.    115 

Med bakgrunn i dette har arbeidsutvalget gått gjennom NSOs politikk på området. Som orientert 116 

om på SST1, har arbeidsutvalget vurdert det til at vi trenger ny og mer utfyllende politikk. For å ha 117 

dette i tide til utvalget legger frem sin utredning må dette vedtas på SST2 i form av en resolusjon.  118 

Resolusjonen bygger videre på eksisterende politikk, blant annet i utdanningspolitisk plattform og 119 

resolusjonen «Opptak til høyere utdanning må sette elevene i sentrum».    120 

Vurdering 121 

Opptakssystemet består i hovedsak av tre komponenter – kvalifisering, rangering og organisering. 122 

Av disse har arbeidsutvalget valgt å fokusere på kvalifisering og rangering i resolusjonen, og har 123 

vurdert det til at NSO har dekkende nok politikk om organisering. Forslaget til resolusjon består 124 

derfor av en kort innledning, en del om kvalifisering og en del om rangering.  125 

Kvalifisering  126 

Generell studiekompetanse  127 

Utdanningspolitisk plattform sier at «Krav for opptak til høyere utdanning skal normalt være 128 

generell studiekompetanse». Hovedveien for å oppnå generell studiekompetanse (GSK) er i dag 129 

gjennom den videregående opplæringen. Både Lied-utvalget og Aune-utvalget anbefalte å 130 

videreføre denne ordningen i henholdsvis NOU 2019: 25 – Med rett til å mestre og NOU 2020: 3 – 131 

Ny lov om universiteter og høyskoler. Arbeidsutvalget ønsker derfor å presisere at dette også skal 132 

være hovedveien for GSK i fremtiden.      133 

Samtidig finnes det alternative måter å oppnå GSK på, som yrkesfag med påbygging og 23/5-134 

regelen. Alternative måter åpner for at et bredere mangfold av kompetanse kan gi GSK. 135 

Arbeidsutvalget vurderer det derfor til at det også i fremtiden bør være mulig å oppnå GSK på 136 

alternative måter, gitt at de ivaretar kompetansekravene. Flere av utdanningsinstitusjonene og 137 

aktørene som har gitt innspill til opptaksutvalget har også tatt til orde for at de alternative måtene å 138 

oppnå GSK på fungerer godt og bør videreføres.        139 

Unntak fra GSK 140 

https://opptaksutvalget.no/
https://www.unit.no/prosjekter/nasjonalt-masteropptak
https://student.no/om-nso/dokumenter/arkiv/opptak-til-hoyere-utdanning-ma-sette-elevene-i-sentrum
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/yrkesfag-paabygg/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/index.html
https://opptaksutvalget.no/innspill-til-utvalget/
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I dagens opptakssystem er det mulig å kvalifisere til opptak til høyere utdanning på visse måter 141 

uten GSK. Dette gjelder eksempelvis opptak gjennom realkompetansevurdering. 142 

Realkompetansevurdering kan man få dersom man har fylt 25 år og kan vise til relevant 143 

realkompetanse, f.eks. gjennom arbeidserfaring eller annen utdanning. Man kan også få opptak til 144 

enkelte studier uten GSK. Dette gjelder eksempelvis dersom man har relevant fag-/svennebrev (Y-145 

veien), relevant fagskoleutdanning, har tatt forkurs, m.m. Disse ordningene åpner for at et bredere 146 

mangfold av kompetanse kan kvalifisere til opptak til høyere utdanning. NSO er også positive til 147 

opptak på bakgrunn av realkompetanse og fagbrev i utdanningspolitisk plattform. På bakgrunn av 148 

dette ser arbeidsutvalget det som hensiktsmessig at det også i fremtiden skal være mulig å få 149 

unntak fra GSK ved opptak, gitt at det kan begrunnes i studiets egenart og krav til forkunnskaper.   150 

Spesielle opptakskrav 151 

Dagens retningslinjer om spesielle opptakskrav er at krav som spriker fra de generelle 152 

opptakskravene kan fastsettes av departementet i forskrift, når hensynet til gjennomføringen av 153 

studiet gjør det nødvendig. Dette innebærer at utdanningsinstitusjoner som ønsker å innføre 154 

spesielle opptakskrav for lavere grad må søke Kunnskapsdepartementet.  155 

Utdanningspolitisk plattform stadfester at NSO mener at institusjonene selv kan sette spesielle 156 

opptakskrav på enkelte studier, og presiserer at dette kun skal gjelde når innholdet i studiet tilsier 157 

det. Resolusjonen ivaretar derfor vår politikk når det kommer til spesielle opptakskrav. 158 

Kvalitetsmeldingen foreslo at universitetene og høyskolene selv burde kunne stille andre 159 

“utfyllende spesielle opptakskrav” til enkeltstudier, mens Aune-utvalget mente at flere spesielle 160 

opptakskrav kan bidra til å svekke kravet om generell studiekompetanse. Bruken av spesielle 161 

opptakskrav har over tiden blitt ganske utbredt. Over 38 prosent av alle studier i samordna opptak 162 

har i dag slike krav.  163 

Aune-utvalget fremhever at det har vært et prinsipp om at tilnærmet like studier skal ha samme 164 

opptakskrav. Dette prinsippet mener vi i NSO er viktig å hegne om, og at vi bør unngå for utbredt 165 

bruk av spesielle opptakskrav, da det gjør opptakssystemet mindre transparent og forutsigbart.  166 

Om man ikke er kvalifisert  167 

For å ivareta prinsippet om at høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle ønsker vi å stadfeste 168 

at det er viktig å ivareta en mulighet for å opparbeide seg GSK også etter man har avsluttet 169 

videregående opplæring. Vi mener det er viktig å ivareta rettigheten til nye sjanser til GSK ved 170 

senere tidspunkt i livet. Dette kan være i tilfeller hvor man har valgt en retning på videregående 171 

skole (VGO) som ikke gir GSK eller at man har avsluttet VGO før man har oppnådd GSK.  172 

Det er også viktig at man har muligheten til å oppfylle spesielle opptakskrav etter avsluttet VGO. 173 

Dette er eksempelvis i de tilfellene der man ikke har tatt de nødvendige valgfagene i løpet av 174 

videregående, men trenger det for å komme inn på enkelte utdanninger.  175 

I dag ivaretar privatistordningen disse mulighetene, og arbeidsutvalget har vurdert det til at dette 176 

bør bevares. Samtidig er det verdt å bemerke at behovet for å bruke privatistordningen til å fullføre 177 

VGO sannsynligvis blir mindre i fremtiden på grunn av fullføringsreformen. Et av de viktigste 178 

tiltakene i reformen er fullføringsretten, som sikrer at alle får retten til å fullføre og bestå den 179 

videregående opplæringen.   180 

Rangering  181 

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/index.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-3/id2690294/?ch=18
https://www.regjeringen.no/contentassets/581b5c91e6cf418aa9dcc84010180697/no/pdfs/stm202020210021000dddpdfs.pdf
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Rangering av søkere er nødvendig på studier med flere kvalifiserte søkere enn antallet 182 

studieplasser.  183 

For å ivareta studentenes ønsker om å studere og samfunnets behov for høyt utdannet 184 

arbeidskraft, er det viktig at de som er kvalifiserte og ønsker og studere kan komme raskt i gang 185 

med studiene. Samtidig er det viktig med et rangeringsregelverk som legger opp til at man kan få 186 

nye sjanser.  187 

I utarbeidelsen av politikk om rangering har arbeidsutvalget valgt å vektlegge følgende:  188 

- Ivareta de delene av dagens system som fungerer godt, deriblant karakterbasert opptak 189 

- Redusere inflasjonen i poenggrenser og tilleggspoeng  190 

- Redusere behovet for å ta opp fag man allerede har bestått 191 

- At det skal være mulig å vektlegge andre faktorer i tillegg til karakterer, f.eks. erfaring 192 

- At systemet skal være effektivt og enkelt å forstå     193 

Basert på dette har arbeidsutvalget i resolusjonen valgt å foreslå et todelt rangeringsregelverk, 194 

med en hovedvei og en sidevei. Denne todelingen er ganske lik den todelingen man har i dagens 195 

regelverk med førstegangsvitnemålkvote og ordinær kvote.   196 

Hovedveien 197 

Den foreslåtte hovedveien er ganske lik dagens førstegangsvitnemålkvote, der karakterene fra den 198 

videregående opplæringen er grunnlaget for rangering og man ikke har mulighet til å ta opp fag. 199 

Karakterene fra VGO viser summen av kompetansen til elevene på en rekke områder over en 200 

lengre tidsperiode. Opptaksutvalget har uttalt at de ønsker å fortsette med karakterer som 201 

grunnlag da dette fungerer godt. De skriver blant annet på nettsiden:  202 

«Utvalget legger blant annet til grunn at regelverket skal gi de best kvalifiserte søkerne 203 

studieplass, og at studieforberedthet, som hovedregel, kommer best til uttrykk gjennom 204 

karaktersnitt.» 205 

En studie fra NIFU viser at det norske opptakssystemet oppfattes som rettferdig og effektivt av 206 

interessentene i systemet. En av de viktigste grunnene til at det oppfattes slik er det felles 207 

karaktergrunnlaget. Studier fra blant annet SSB og NIFU viser klare sammenhenger mellom 208 

karakterene fra VGO og hvor godt forberedt studentene er på høyere utdanning, samt frafall. 209 

Karakterene fra VGO er med andre ord et godt mål på hvor forberedt studentene er til å ta 210 

utdanning, samt på gjennomføringen av utdanningen. Videre tyder en evaluering av 211 

opptakssystemet i Danmark på at karakterer er mer sosialt utjevnende enn andre opptakskriterier.   212 

Arbeidsutvalget har videre sett det som fornuftig at hovedveien gjelder for «hovedandelen av 213 

studieplassene». Hovedveien dekker dermed en større andel av studieplassene enn det 214 

førstegangsvitnemålkvoten gjør, som i dag dekker 50 prosent. Flere vil da komme inn med kun 215 

vitnemål fra videregående, uten å måtte prøve å forbedre rangeringsposisjonen sin. Dette vil 216 

kunne bidra til at poenggrensene i hovedveien blir lavere enn det er i dagens 217 

førstegansvitnemålkvote, spesielt på studier der poenggrensene er veldig høye.    218 

I motsetning til førstegangsvitnemålkvoten, som kun er for søkere under 21 og som ikke har endret 219 

på vitnemålet sitt, foreslår arbeidsutvalget at hovedveien skal kunne brukes av alle med vitnemål 220 

fra VGO. Mange av de som i dag må søke seg gjennom den ordinære kvoten på grunn av alder vil 221 

dermed kunne benytte seg av hovedveien. Det vil redusere behovet for mange til å sanke 222 

tilleggspoeng eller ta opp fag de allerede har bestått, slik det er med dagens ordinære kvote. De 223 

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2563627/NIFUworkingpaper2018-7.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/frafall-og-bytter-i-universitets-og-hogskoleutdanning/_/attachment/inline/c2b8fce1-6f81-480e-82fa-3452bddd1916:623025b29120ba5200bda3a2cdc8d17147375682/RAPP2022-06.pdf
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2648860/NIFUrapport2020-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ufm.dk/publikationer/2020/filer/evaluering-af-optagelsessystemet_hovedrapport.pdf
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som ønsker å gjøre noe annet i noen år eller ta utdanning senere i livet, blir dermed ikke møtt med 224 

en ulempe ved at de må konkurrere i en ordinær kvote der mange har tatt opp fag eller samlet 225 

masse tilleggspoeng. At hovedveien skal være åpen for alle med vitnemål er også en grunn til at 226 

hovedveien bør være større enn det dagens førstegangsvitnemålskvote er.     227 

Sideveien 228 

I tillegg til hovedveien foreslår arbeidsutvalget at rangeringsregelverket bør ha en sidevei der man 229 

også kan vektlegge andre ting enn karakterer. Noen ting man kan vektlegge i sideveien er erfaring, 230 

egnethet, motivasjon og eventuelt andre relevante kompetanser som ikke vises gjennom 231 

karakterene fra VGO. Dette vil bidra til at opptakssystemet kan favne et bredere mangfold av 232 

kompetanser enn det det gjør i dag, og at det er mulig å komme inn i høyere utdanning basert på 233 

andre ting enn kun karakterer.    234 

Sideveien blir dermed inngangen for de som prøver å forbedre rangeringsposisjonen sin, f.eks. 235 

fordi man ikke fikk gode nok karakterer i VGO. Sideveien ivaretar dermed denne viktige funksjonen 236 

som i dag ivaretas i ordinær kvote. Samtidig kan sideveien bruke av de som ønsker å vise frem 237 

andre typer kompetanse enn det karakterene deres viser. Dette kan f.eks. være noen som har 238 

erfaring fra å ha jobbet på et sykehjem og som ønsker at det skal vektlegges i rangeringen til å 239 

komme inn på sykepleierutdanning.   240 

Sideveien skal være åpen for alle som ønsker å bli vurdert på andre ting enn kun karaktersnittet 241 

sitt fra videregående. En viktig forutsetning for at sideveien skal kunne være åpen for alle, er at det 242 

finnes mekanismer som sørger for at den ikke misbrukes av de som egentlig kan og bør bruke 243 

hovedveien. En mulig løsning på dette kan være at studieplassene i hovedveien fylles opp først, 244 

og dermed sideveien etterpå. På denne måten er det kun de som ikke kom inn gjennom 245 

hovedveien som vurderes i sideveien. For å unngå at sideveien misbrukes er det også viktig at den 246 

ikke fremstår som en enklere vei inn i høyere utdanning enn det hovedveien er.     247 

En bekymring med sideveien er at den vil kunne bidra til å gjøre opptaksprosessen noe mindre 248 

effektiv og transparent, men vi vurderer det til at verdien av å kunne vektlegge et bredere mangfold 249 

av kompetanser veier opp for dette.       250 

Alderspoeng  251 

NSO har i politikken at vi er positive til alderspoeng som vurderingskriterium. Politikken er ikke helt 252 

presis da alderspoeng ikke er et vurderingskriterium. Det er ikke noe man vurderes på ettersom 253 

alle får det, og det er heller ikke et kriterium for opptak til høyere utdanning. Ettersom politikken 254 

ikke er presis har arbeidsutvalget tolket det til at man er positive til hensikten med alderspoeng, 255 

som er å fange opp og belønne erfaring. Denne hensikten vil i forslaget ivaretas i sideveien ved at 256 

erfaring er en av faktorene som vektlegges.   257 

Vektlegging av fagvalg  258 

I dagens opptakssystem får søkere tilleggspoeng for å ta visse realfag og språkfag. Disse 259 

poengene gjelder uavhengig om man trenger fagene for å komme inn på utdanningen man søker 260 

seg til eller ikke. Dette har bidratt til at mange tar disse fagene kun for å få tilleggspoengene, og 261 

ikke fordi det er faglig relevant eller nødvendig. Dette bidrar til høyere poenggrenser enn 262 

nødvendig. Vi har derfor vurdert det til at «tilleggspoeng eller annen vektlegging av enkeltfag skal 263 

kun telle dersom fagene er relevante for utdanningen». Med dette forslaget vil man unngå at elever 264 

i VGO gjør fagvalg basert på hva som gir mest poeng, og heller velger basert på hva som er faglig 265 

relevant eller interessant.   266 
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Hva er ikke tatt med i resolusjonen?  267 

Poeng og kvoter for å sikre mangfold  268 

Arbeidsutvalget har valgt å ikke ta med noe om poeng eller kvoter for å sikre mangfold, f.eks. 269 

kjønnspoeng, i resolusjonen. Dette er allerede dekket i likestillings-, inkluderings- og 270 

mangfaldspolitisk plattform.    271 

Tilleggspoeng for militærtjeneste, folkehøyskole, fagskoleutdanning, m.m  272 

Arbeidsutvalget har valgt å ikke ta med noe om tilleggspoeng for militærtjeneste, folkehøyskole, 273 

fagskole, m.m. Dette er det to grunner til. Den første er at de som velger å gjøre noe annet etter 274 

videregående, f.eks. militærtjeneste, folkehøyskole, reise, ta annen utdanning osv. ikke blir møtt 275 

med ulempen ved at de må konkurrere i en ordinær kvote der mange har sanket andre 276 

tilleggspoeng eller forbedret karakterer. De kan fortsatt konkurrere i hovedveien på samme 277 

grunnlag som alle andre. Den andre grunnen er at søkere med annen verdifull kompetanse, som 278 

de mener bør vektlegges i rangeringen, kan bruke sideveien.  279 

Oppsummering av rangering 280 

 281 

NORSK STUDENTORGANISASJON STÅR I SOLIDARITET MED IRANSKE 282 

STUDENTER OG AKADEMIKERE 283 

Sakspresentasjon 284 

Resolusjonen handler om NSOs ønske om å utrykke sin støtte til og solidaritet med studenter, 285 

akademikere og sivilbefolkning i Iran.  286 

Iran har de siste ukene vært preget av stor uro, demonstrasjoner og opprør mot det totalitære 287 

regimet i landet. Bakgrunnen for uroen er at 22 år gamle Masha Amini døde i Irans moralpolitis 288 

varetekt 16. september. Tre dager tidligere ble hun pågrepet fordi hun brukte hodeplagget hijab 289 

feil. I kjølvannet av dette har det brutt ut store og voldsomme demonstrasjoner i flere byer i Iran. 290 

Flere titalls demonstranter har mistet livet, og enda flere har blitt fengslet.  291 

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/legge-til-poeng/tilleggspoeng/index.html
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I førsterekken i demonstrasjoner har akademiske institusjoner, studenter og ansatte vært tydelige 292 

stemmer. I konfrontasjon med regimet har studenter og ansatte ved universitetene blir anklaget for 293 

å skape uorden i samfunnet, blant annet fordi de roper slagord om grunnleggende 294 

menneskerettigheter. Studenter har derfor de siste ukene byttet ut forelesningssalen med 295 

gateprotester og streik på universitetsområdene i hele landet. De har vært synlige og avgjørende i 296 

de siste ukenes protester i Iran, og utgjør en stor andel av befolkningen på 85 millioner 297 

mennesker. Studentenes engasjement har spredt seg i hele landet, og blir sett på som en trussel 298 

fra regimet. 299 

Spesielt søndag 2.oktober utmerker seg som et direkte angrep på den akademiske friheten. Da ble 300 

flere universiteter omringet og angrepet av landets sikkerhetsstyrker, blant annet et av landets 301 

største institusjoner, Universitet Sharif i Teheran. Studentene protesterte fredelig, og krevde at 302 

medstudenter som sitter i varetekt for å ha protestert mot regimet, blir løslatt. Dette ble besvart 303 

med en brutal aksjon fra politiets side. Øyenvitner forteller om en professor som blir skutt og drept 304 

mens han forsøker å stå mellom politiet og en gruppe studenter. Videoer viser hvordan studenter 305 

blir jagd ned i garasjen på universitetet for så å bli skutt på mens de løper for livet. 306 

Sikkerhetsstyrkene forsøker å skremme studenter til taushet. Blant annet ved å skyte med 307 

paintball på dem som ikke arresteres for å markere dem som motstandere av regimet. Aksjonen 308 

førte til fengsling av 30-40 studenter. 309 

Vurdering 310 

Dette er viktig fordi regimet i Iran angriper prinsipper som er i kjernen av det NSO står for: 311 

ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til å demonstrere. Videre er en av den norske 312 

studentbevegelsens viktigste oppgaver å være en del av den internasjonale studentbevegelsen. 313 

Det er derfor viktig at vi står i solidaritet med studenter og akademikere fra hele verden, som står 314 

opp for akademisk frihet og den viktige posisjonen kunnskapsinstitusjonene har i land med 315 

totalitære regimer. 316 

Det har dessuten kommet flere rop om hjelp både fra akademikere i Iran, og utenfor Iran, og hjelp 317 

til å sette disse grove bruddene på menneskerettighetene på agendaen. Der vi blir oppfordret til å 318 

vise solidaritet og fordømme angrepene på våre kollegaer i Iran. Dette er en bestilling Norsk 319 

studentorganisasjon må svare på, og en frihet vi må bruke. 320 

Forslag til vedtak: Resolusjonen vedtas. 321 

INNSTILLING 322 

• Resolusjon “Studenter må sidestilles med arbeidstakere” avvises. 323 

• Resolusjon “Fritak fra egenandelsordningen” avvises. 324 

• Resolusjon “Gratis influensavaksiner” avvises. 325 

• Resolusjon “Fremtidens opptakssystem” vedtas. 326 

• Resolusjon “Norske studenter står i solidaritet med iranske studenter og akademikere” 327 
vedtas. 328 

  329 
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VEDLEGG 1: RESOLUSJONER 1 

STUDENTER MÅ SIDESTILLES MED ARBEIDSTAKERE 2 

Da Studentdemokratiet ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, utførte en 3 

undersøkelse for å finne ut om hvordan studenter med barn opplevde hverdagen sin ved 4 

universitetet, kom det en god del tilbakemeldinger på hvor dårlig tilretteleggingen er for disse 5 

studentene. 6 

Mange studenter ved universitetet har 80% oppmøteplikt, noe som tilsvarer rundt 11 dager fravær 7 

i løpet av et semester. Dersom en student overskrider fraværsgrensen, mister vedkommende 8 

retten til å gå opp til eksamen. 9 

For en ordinær student så er dette allerede utfordrende med tanke på at SHoT-undersøkelsen for 10 

2018 avdekket at mange sliter med psykisk helse (SHoT, 2018). 11 

Foreldre er en viktig del av fremtiden, det er de som har ansvar for den neste generasjonen og 12 

det er de som skal ta vare på deres liv og helse, samtidig som de ofte studerer eller jobber. Når 13 

man er i arbeidslivet er det derfor en større grad av tilrettelegging for disse individene. 14 

Oppmøteplikten ved universitetet resulterer i at mange av studentene med barn kommer på 15 

skolen til tross for at de er syke, fordi de ofte må bruke fraværsdagene sine på helsen til barna 16 

sine. Derfor bør studentene ivaretas på samme måte i studiesituasjonen som i arbeidslivet. 17 

Når man studerer regnes studiet ditt som en heltidsjobb. Man har daglige gjøremål som må 18 

utfylles til gitte frister, man må samarbeide med medstudenter på lik linje som man må 19 

samarbeide i arbeidslivet. Den største forskjellen er den økonomiske situasjonen, da studielånet 20 

fra lånekassen gir en vesentlig lavere inntekt enn en gjennomsnittlig lønning for en arbeidstaker. 21 

Dette er penger som i hovedsak skal tilbakebetales. 22 

Arbeidsmiljøloven 23 

Ettersom man nå har definert studiet som en heltidsjobb, så burde arbeidsmiljøloven §12.9 24 

gjelde også for studenter. I den står det at om arbeidstaker har et sykt barn så har de krav på 25 

permisjon opp til 10 dager per kalenderår, inntil barnet fyller 12 år. Om arbeidstaker har mer enn 26 

to barn, så gjelder det 15 dager per kalenderår. Arbeidstaker har grunnlag for permisjon hvis 27 

barnet skal følges til lege eller annen oppfølging i forbindelse med helserelaterte utfordringer. 28 

Ved kronisk, langvarig eller nedsatt funksjonsevne har man krav inntil 20 dager per kalenderår, 29 

dette gjelder inntil barnet fyller 18 år. 30 

Når det gjelder aleneforsørgere så er loven tydelig i §12.9 (6) «Arbeidstaker som er alene om 31 

omsorgen har rett til dobbel så mange permisjonsdager som etter andre og tredje ledd.» 32 

(Arbeidsmiljøloven - aml, 2005). 33 

Tilpasning for å ikke gå glipp av obligatoriske forelesninger 34 

Forelesere ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål bør publisere 35 

forelesningen på de kommunikasjonskanalene som er gitt av utdanningsinstitusjonen. Dette for 36 
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at alle studenter skal kunne få med seg de vesentlige elementene som fremkommer under 37 

forelesningene, og dermed ikke få konsekvenser ved eksamen. 38 

Videre om tilpasning bør forelesere også gi studentene mulighet til å kunne delta i forelesning 39 

gjennom nettbaserte tilbud. Dermed kan studenter som blir forhindret til å delta fysisk i 40 

forelesningen av alvorlige helsemessige årsaker som omhandler seg selv eller barnet fremdeles 41 

få med seg viktig informasjon. Dette tilrettelegger for å kunne gå opp til eksamen med et godt og 42 

tilpasset kunnskapsgrunnlag. 43 

Studentenes Helse - og Trivselsundersøkelse (SHoT) 44 

Når man snakker om alvorlige helsemessige årsaker så gjelder dette studenter som sliter 45 

psykisk eller fysisk over lenger tid. Under SHoT-undersøkelsen oppga 16% av studentene på 46 

landsbasis at de har en psykisk lidelse. 42% rapporterte at de opplever psykiske plager, der 11% 47 

faller under kategorien alvorlige og mange plager. En av fem studenter svarer at de har skadet 48 

seg selv med vilje og like mange har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke forsøkt å gjøre 49 

det. 4% oppgir at de faktisk har forsøkt å ta sitt eget liv. Hvordan forventes det at disse 50 

studentene skal klare å få til en god studiehverdag om de ikke får tilrettelagt for lidelsene sine? 51 

Det har vært stor omtale rundt stress-faktoren blant studenter. Dette stresset kommer veldig 52 

ofte av et stort ønske om å være perfekt. 3 av 10 studenter mener at bare de beste resultatene 53 

er godt nok, og 1 av 4 at de alltid/svært ofte hater å ikke være best (SHoT, 2018, s. 68). 54 

Dette kan ses på som et enormt samfunnspress, og ved lite tilrettelegging for at disse studentene 55 

kan få minsket stresset så vil det ikke bli noe bedring. Stresset kan bli så betraktelig stort at det 56 

påvirker søvn- og spisevaner, og dermed bør det være en mulighet for at studentene ikke trenger 57 

å være redd for hvordan fravær vil påvirke deres studiefremgang. 58 

Tabell 7.2.2.1 - Psykiske plager målt med HSCL25, kolonneprosent 59 

 60 

 61 

(SHoT, 2018, s. 71) 62 

Nedenfor vises tabellen fra SHoT-undersøkelsen, der man ser en økning i andel av studenter med 63 

dårlig livskvalitet 64 

Tabell 7.1.1 – Livskvalitet. Kolonneprosent kategorier og gjennomsnitt av summen av enkeltspørsmål. 65 
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 66 

(SHoT, 2018, s. 69) 67 

Mobbing 68 

I målingen av mobbing på landsbasis fremkommer det at 5% av studentene oppgir at de har blitt 69 

mobbet av medstudenter. Samtidig melder 3% av studentmassen at de har blitt utsatt for 70 

mobbing av ansatte ved utdanningsinstitusjonen de går på, og 4% har selv vært med på å 71 

mobbe andre (SHoT, 2018, s. 81) 72 

 73 

(SHoT, 2018, s.86) 74 
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 75 

Tabell 8.3.4 Overlapp mellom andel som oppgir å ha blitt mobbet av medstudenter, ansatte og selv 76 

vært med å mobbe medstudenter. Kolonneprosent 77 

 78 

(SHoT, 2018, s. 86) 79 

 80 
Tallene for Campus Vestfold viser følgende: 81 

● Har du blitt mobbet av ansatte de siste 82 

månedene? o 3% svarer: Ja, men bare en 83 

sjelden gang 84 

o 2% svarer: Ja, flere ganger i måneden 85 

● Har du blitt mobbet av medstudenter de siste månedene? 86 

o 4% svarer: Ja, men bare en sjelden gang 87 

o 2% svarer: Ja, flere ganger i måneden 88 

● Har du selv vært med på å mobbe medstudenter de siste månedene? 89 

o 5% svarer: Ja, men  bare en sjelden gang 90 

(SHoT/Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, 2018). 91 

Disse statistikkene er svært alarmerende. Spesielt høye tall på at studenter føler seg mobbet av 92 

ansatte. Sammenlignet med andre campus ved Universitetet i Sørøst-Norge ser vi at det er ingen 93 

eller svært lav prosent på “Ja, flere ganger i måneden”. 94 

Med tanke på disse mobbestatistikkene, både på landsbasis og mer lokalt så er det naturlig at 95 

enkelte studenter sliter psykisk til den grad at de vegrer seg for å møte opp og ved enkelte tilfeller 96 

faller fra studiet sitt. 97 

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) så er det 66% av studentmassen som har fullført hele graden 98 

sin i perioden 1999-2009 (Statistisk sentralbyrå, 2018). Det betyr ikke at en tredjedel av massen 99 

som avslutter studieløpet gjør det på grunn av at de har blitt utsatt for mobbing, men man kan 100 

ikke se bort ifra at det er en av faktorene. Om studenter hadde en alternativ mulighet på de 101 

ekstra strevsomme dagene som beskrevet lenger opp, så hadde nok hverdagen til mange 102 

forhåpentligvis blitt enklere. 103 

 104 

Oppsummering 105 

Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for studenter som blir utsatt for sykdom, både fysisk og 106 

psykisk. Studenter er stadig redd for å overstige fraværsgrensen, som påfører store mengder av 107 

stress og belastning, samt psykiske plager. 108 
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Ifølge SSB så er det en tredjedel av studentmassen som ikke fullførte utdanningen sin i perioden 109 

1999-2009 (Statistisk sentralbyrå, 2018). Grunnene til dette kan være flere, som mobbing på 110 

utdanningsinstitusjonene, stort press rundt perfeksjonisme, psykiske plager og mye mer. 111 

Studenter med barn er også i faresonen for å avslutte utdanningen sin. 112 

Det er en del fokus rundt om i samfunnet om at mange får barn altfor sent i livet. De fleste 113 

venter med å få barn til de er ferdig med studiene sine, da det ikke er optimalt å studere og 114 

oppdra barn samtidig. Det er veldig krevende og tilpasningen er på et minimalt nivå, noe som 115 

gjør at studentene ikke er i stand til å delta fysisk i undervisningen. Mange vil gjerne etablere 116 

seg både med bolig og i arbeidsmarkedet før de stifter familie. Fremdeles får mange barn 117 

under studiene. 118 

Ved at utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for studentene ved bruk av nettbasert 119 

undervisningstilbud og ved publikasjon av hver forelesning på de kommunikasjonskanalene som 120 

blir brukt av institusjonen, så er det flere studenter som får være aktivt med i forelesningene og 121 

vil ha større sannsynlighet for å fullføre studieløpet på normert tid. 122 

Studenter må sidestilles med arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven. Når man er student, er 123 

studiet å regnes som heltidsjobb. Studenter har daglige oppgaver som må gjøres til en gitt tid, 124 

samarbeide med medstudenter på lik linje som arbeidstakere samarbeider med sine kollegaer og 125 

får en form for «lønn» av Lånekassen, slik arbeidstakere får av arbeidsgiver. 126 

Mange studenter har oppmøteplikt som betyr at det er svært begrenset hvor mye fravær som er 127 

tillatt per semester før man ikke kan ta eksamen. I følge Studentenes helse- og 128 

trivselsundersøkelse (SHoT) opplever 42 prosent av studentene psykiske plager. Det oppleves 129 

urimelig for en student at de ikke kan ta fri eller sykemelde seg når det er nødvendig med psykisk 130 

og fysisk sykdom. Oppmøteplikt er også krevende for studenter med barn. Mange studenter med 131 

barn kommer på skolen med feber da de må bruke fraværsdagene sine på de eventuelle 132 

sykdommene til barna sine. Studenter er redd for å overstige fraværsgrensen, som igjen påfører 133 

store mengder av stress og belastning, samt psykiske plager. 134 

NSO mener at 135 

● Studenter må sidestilles med arbeidstakere. 136 

● Studenter bør ha mulighet til å ta ut sykedager og ta permisjon ved sykt barn og for å 137 

kunne følge barn til lege eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom. 138 

● Det må legges til rette for at studenter ikke skal gå glipp av obligatoriske forelesninger. 139 

● Lærere ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål, bør 140 

publisere forelesningen på de kommunikasjonskanalene som er gitt av institusjonen. 141 

● Undervisere bør gi studenter mulighet å være med i forelesningen gjennom bruk av 142 

et nettbasert tilbud, slik at studenter med sykt barn og studenter med fysiske og 143 

psykiske problemer ikke går glipp av viktig informasjon og kan gå opp til eksamen.1 144 

 
1 Lovdata. (2005, juli 14). Hentet fra Arbeidsmiljøloven - aml: https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§12-9 
Statistisk sentralbyrå. (2018, juni 14). Statistisk sentralbyrå. Hentet Mars 29, 2019 fra Gjennomføring ved 
universiteter og høgskoler - SSB: https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/hugjen 
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 (SHoT). (2018). SHoT/Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 
Oslo. 
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 (SHoT)/ HELT ÆRLIG-undersøkelsen. (2018, september). 
SHoT. Hentet fra https://studenthelse.no/heltaerlig 
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VEDLEGG 2: RESOLUSJONER 1 

FRITAK FRA EGENANDELSORDNINGEN 2 

Vi lever i et land med gode helseordninger. Sykehusbehandling er gratis og medisiner er billige, 3 

hvert fall om man har råd til egenandelen. I dag ligger grensen for å få frikort på kr 2921,-. Ved 4 

uttak av medisiner eller medisinsk utstyr før man kommer i betaler man 39 prosent av 5 

reseptbeløpet i egenandel, opptil kr 520,-. 6 

Egenandelsbeløpet dekker da medisiner og utstyr hentet ut i løpet av tre måneder. I seg selv er 7 

ikke 520,- mye for tre måneder, men for studenter er det en høy enkeltkostnad. Blå resept har man 8 

fordi det er livsnødvendig medisiner man har behov for. Man skal ikke tvile på om man har råd til å 9 

dekke sine medisinske kostnader 10 

 11 

NSO mener at: 12 

• Alle studenter skal fritas fra egenandelsordninge 13 

• Uttak av medisiner og medisinsk utstyr til studenter skal dekkes 100 prosent av staten 14 
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VEDLEGG 3: RESOLUSJONER 1 

GRATIS INFLUENSAVAKSINASJON 2 

Hvert år kommer den vanlige sesonginfluensaen. Influensavaksine er et viktig bidrag for å holde 3 

smittetallene nede. For personer med underliggende tilstander kan influensasykdom få alvorlige 4 

etterfølger. Vaksinering på samme sted som man er folkeregistrert medfører det en egenandel på 5 

kr 50,-. 6 

Mange studenter bor ikke i samme by som sin folkeregistrerte adresse. Dette medfører at man 7 

som student i større grad må ta influensavaksine hos kjedeapoteker, som koster oppimot kr 399,- 8 

per dose. En dose i året er nok til å drastisk redusere sjansen for et alvorlig sykdomsforløp. For 9 

studenter er enkeltkostnader på slike summer et stort innhogg i budsjettet. Det skal ikke være 10 

nødvendig at man er avhengig av barmhjertighet fra studieinstitusjonene for å få tatt et 11 

sprøytestikk som kan redde liv. 12 

 13 

NSO mener at 14 

• Alle studenter skal ha krav på gratis influensavaksine 15 
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VEDLEGG 4: RESOLUSJONER 1 

FREMTIDENS OPPTAKSSYSTEM 2 

 3 

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener at alle skal kunne opparbeide seg kompetanse til å søke 4 

opptak til høyere utdanning i Norge. Opptakssystemet skal gi alle like muligheter for å ta høyere 5 

utdanning, uavhengig av bakgrunn, livssituasjon og alder.   6 

Opptakssystemet skal være rettferdig, transparent, forutsigbart og effektivt. Det er tre sentrale 7 

komponenter i opptakssystemet - hvordan man kvalifiserer til opptak til høyere utdanning, 8 

hvordan man rangerer kvalifiserte søkere, og hvordan man organiserer opptakssystemet.   9 

Kvalifisering   10 

Krav for opptak til høyere utdanning skal normalt være generell studiekompetanse (GSK). 11 

Hovedveien for å oppnå GSK skal være gjennom videregående opplæring, men det skal også 12 

være mulig å få GSK på alternative måter som ivaretar kompetansekravene.   13 

Det skal være mulig med unntak fra GSK slik at det kan benyttes andre krav for opptak der det er 14 

hensiktsmessig. Kvalifisering gjennom realkompetanse, fag-/svennebrev eller tilsvarende skal 15 

være mulig, gitt at det kan begrunnes i studiets egenart og krav til forkunnskaper.   16 

Institusjonene skal selv kunne sette spesielle opptakskrav på enkelte studier, men kun når 17 

innholdet i studiet tilsier det. Spesielle opptakskrav skal være opptakskrav som kommer i tillegg til 18 

GSK. Det er viktig at slike krav reflekterer studiets egenart og behov for forkunnskaper for å 19 

gjennomføre utdanningen. Samtidig er det viktig å unngå for utbredt bruk av spesielle opptakskrav 20 

da dette kan gjøre opptakssystemet mindre transparent og forutsigbart.   21 

Dersom man ikke har kvalifisert seg for opptak til høyere utdanning gjennom den videregående 22 

opplæringen, enten fordi man mangler GSK eller ikke oppfyller spesielle opptakskrav, er det viktig 23 

å ha ordninger der man kan tilegne seg disse kvalifikasjonene. NSO mener at man bør bevare at 24 

man kan gjøre dette gjennom privatistordningen, ved at man kan ta fag man ikke har bestått eller 25 

ta nye fag.   26 

Rangering     27 

Rangering er nødvendig på studier med flere kvalifiserte søkere enn antallet studieplasser.   28 

Det er viktig at de som er kvalifiserte og ønsker å studere kan komme raskt i gang med studiene. 29 

Det er uheldig om de som er klare og ønsker det, må vente lenge med å komme i gang med 30 

studiene. Samtidig skal systemet legge opp til at man skal få nye sjanser.   31 

NSO mener at rangeringsregelverket skal innrettes slik at det er flere veier inn i høyere 32 

utdanning. Det skal være en standardisert hovedvei som gjelder for hovedandelen av 33 

studieplassene, og som baserer seg på karakterene fra videregående opplæring. Alle med 34 

vitnemål fra den videregående opplæringen skal kunne bruke hovedveien.   35 
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Samtidig bør det være en sidevei der man kan vektlegge andre faktorer i tillegg til karakterer, som 36 

erfaring, egnethet, motivasjon og andre relevante kompetanser. Sideveien skal tilrettelegge for de 37 

som søker nye sjanser og prøver å forbedre rangeringsposisjonen sin. Alle som ønsker og er 38 

kvalifisert for opptak, skal kunne bruke sideveien.   39 

Tilleggspoeng eller annen vektlegging av enkeltfag skal kun telle dersom fagene er relevante for 40 

utdanningen. Dette gjelder både hovedveien og sideveien.   41 
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VEDLEGG 5: RESOLUSJONER 1 

NORSK STUDENTORGANISASJON STÅR I SOLIDARITET MED IRANSKE 2 

STUDENTER OG AKADEMIKERE  3 

Siden 16. september har vi sett økende og voldsomme demonstrasjoner utfolde seg i Iran. Dette 4 

skjer i kjølvannet av drapet på 22 år gamle Mahsa Amini og 43 år med diktatur. Amini døde i 5 

varetekt etter å ha blitt arrestert av det såkalte moralpolitiet, angivelig fordi hun ikke hadde dekket 6 

til håret sitt godt nok. Siden den gang har det vært daglige demonstrasjoner mot det totalitære 7 

regimet over hele landet, ledet an av en ung og uredd sivilbefolkning.  8 

I førsterekken av demonstrasjoner har akademiske institusjoner, studenter og ansatte vært 9 

tydelige stemmer. Demonstrantene krever at medstudenter som sitter fengslet på grunn av 10 

demonstrasjoner mot regimet, blir løslatt. Studenter og akademikere blir anklaget av regimet for å 11 

skape uro i samfunnet, og blir møtt med vold når de tar til orde for grunnleggende 12 

menneskerettigheter. Som konsekvens er flere studenter savnet, fengslet og torturert.  13 

Akademia har lang tradisjon for å slå ring om menneskerettighetene, som bærebjelken i et 14 

demokratisk samfunn. Vi trenger uavhengige utdannings- og forskningsinstitusjoner til å være et 15 

pusterom for messeskerettighetsaktivister, samt for å utfordre maktstrukturer i samfunnet. 16 

Situasjonen i Iran er nok et eksempel på at studenter og ansatte ved akademiske institusjoner i 17 

mange land blir forsøkt stilnet. Deres kamp er vår kamp. Derfor står norske studenter i solidaritet 18 

med studenter, akademikere og sivilbefolkning som trues til taushet og som har mistet sin stemme. 19 

Vi vet at angrepene på universitetene er målrettet mot landets unge sivilbefolkning – de som utgjør 20 

den største trusselen mot regimet og samtidig det største håpet for en demokratisk og lysere 21 

fremtid for sivilbefolkningen i Iran. 22 

NSO står i solidaritet med demonstrantene i Iran. Derfor tar NSO sterk avstand fra og 23 

fordømmer det Iranske regimets brutale bruk av vold mot studenter, akademikere og 24 

sivilbefolkning i Iran, og den systematiske undergravingen av grunnleggende 25 

menneskerettigheter. 26 

NSO krever derfor at:  27 

• Norske myndigheter må videre fordømme volden i Iran, både bilateralt og multilateralt. 28 

• Iranske myndigheter må respektere grunnleggende menneskerettigheter, ytringsfrihet, 29 

akademisk frihet og likestilling. 30 

• At studenter, akademikere og andre sivile som har blitt fengslet på grunn av fredelig 31 

deltakelse i demonstrasjoner må settes fri umiddelbart. 32 



SST2 04.01-22/23 Valg av vedtektskomite 2 sider 

Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 27.10.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST2 04.01-22/23  

Gjelder Valg av vedtektskomite 

VALG AV VEDTEKTSKOMITE 1 

FORMÅL 2 

Velge medlemmer til Norsk studentorganisasjons (NSO) vedtektskomite (VTK). 3 

SAKSPRESENTASJON 4 

Vedtektene er det øverste styringsdokumentet til NSO. Her reguleres alt fra formålet med NSO til 5 

måten organisasjonen er bygd opp, og hvem som tar hvilke beslutninger. 6 

Fra vedtektenes § 11.2 Vedtektskomite: 7 

Vedtektskomiteen skal motta alle forslag til endringer av vedtektene og innstille disse til 8 

 landsmøtet. Vedtektskomiteen kan om nødvendig fremme omforente forslag. 9 

Vedtektskomiteen består av tre personer. 10 

Valgkomiteen innstiller på et helhetlig forslag til vedtektskomite, jf. vedtektenes § 10.3.2. Valget 11 

gjennomføres som preferansevalg. 12 

En stiller til vedtektskomiteen ved å fylle ut et elektronisk kandidatskjema på student.no. For å bli 13 

vurdert av valgkomiteen må en stille innen 12. oktober klokken 23:59. Endelig frist for å fremme 14 

eller trekke kandidatur er 26. oktober 2022 klokken 23:59. 15 

Alle innkomne kandidatpresentasjoner gjøres tilgjengelig på student.no. 16 

Valgkomiteen har ytret ønske om at det skal ses på muligheter for at kandidatene som stiller til 17 

vedtektskomiteen skal ha anledning til å presentere seg selv for sentralstyret gjennom digital 18 

deltakelse på sentralstyremøte 2. 19 

Arbeidsutvalget har sett på muligheten for å gjennomføre en slik løsning og mener det vil være 20 

organisatorisk og praktisk utfordrende. 21 

 En slik ordning vil kunne gi ulike forutsetninger for å stille til valgene, basert på hvem som har rett 22 

til å få dekket reise og opphold og kan delta fysisk, og dem som ikke har det. 23 

Arbeidsutvalget foreslår derfor ikke at det åpnes opp for kandidatpresentasjoner av kandidatene til 24 

vedtektskomiteen, annet enn de skriftlige kandidatskjemaene sentralstyret vil få tilgang til og 25 

valgkomiteens fremleggelse av innstilling.  26 
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Ønsker sentralstyret å endre organisasjonens praksis, og la kandidatene til vedtektskomiteen få 27 

muligheten til å presentere seg for sentralstyret digitalt må det settes av mer tid til behandlingen av 28 

saken. Arbeidsutvalget vil i så tilfeller anbefale sentralstyret å innvilge alle kandidater talerett. 29 

 30 

INNSTILLING 31 

Valgkomiteens innstilling til vedtektskomite legges frem på møtet.  32 
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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 27.10.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST2 06.03-22/23  

Gjelder Foreløpig saksliste til landsmøtet 2023 

Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til saksliste 2 
2. REVIDERING AV POLITISK(E) PLATTFORM(ER) 3 

FORELØPIG SAKSLISTE TIL LANDSMØTET 2023 4 

FORMÅL 5 

Vedta foreløpig saksliste til Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2023 (LM13). 6 

SAKSPRESENTASJON 7 

Sentralstyret (SST) er innstillende organ til landsmøtet (LM). Foreløpig saksliste legger grunnlaget 8 

for organisasjonens saksforberedelser. Den tentative sakslisten sendes ut som en orientering til 9 

organisasjonen sammen med kunngjøringen av landsmøtet senest 14 uker før landsmøtet. 10 

Frist for å melde saker til landsmøtet er 7 uker før landsmøtet. Saker som foreslås tatt opp etter 11 

denne tid kan bare behandles dersom et kvalifisert flertall av landsmøtet bifaller det. 12 

Endelig saksliste innstilles til landsmøtet på sentralstyremøte 5 den 13. april, dagen før landsmøtet 13 

starter. NSOs vedtekter sier følgende om hva som skal behandles av landsmøtet: 14 

§ 3.1 Styringsdokumenter som vedtas av landsmøtet 15 

Dokumenter som er vedtatt av landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre  16 

 organer i organisasjonen. Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av17 

 de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. Landsmøtet vedtar følgende  18 

  dokumenter:  19 

• Vedtekter 20 

• Prinsipprogram 21 

• Handlingsplan  22 

• Rammebudsjett 23 

• Politiske plattformer 24 

• Etiske retningslinjer 25 

§ 4.8.1 Landsmøtet skal behandle følgende: 26 

• Landsmøtet skal behandle dokumenter som beskrevet i § 3.1. 27 

• Landsmøtet godkjenner Norsk studentorganisasjons regnskap. 28 

• Landsmøtet godkjenner Norsk studentorganisasjons årsberetning. 29 

• Landsmøtet kan vedta uttalelser og resolusjoner. Uttalelser og resolusjoner foreldes 30 

etter seks år, med mindre de aktivt fornyes. 31 
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• Andre innkomne saker. 32 

§ 4.8.2 Landsmøtet skal gjennomføre valg av: 33 

• Verv nevnt i § 13.7 34 

• Midlertidige landsmøteverv 35 

• Revisor 36 

§ 2.4 Driftstilskudd: 37 

• Endringer i driftstilskuddet skal vedtas av landsmøtet med kvalifisert flertall. 38 

Endringen trer i kraft påfølgende kalenderår. 39 

VURDERING 40 

Driftstilskudd 41 

Landsmøtet 12 (2022) vedtok at driftstilskuddet til NSO skal utredes i løpet av perioden 2022/23, 42 

og at det skal presenteres alternativer til vedtak for landsmøtet 2023. Dette er en tydelig bestilling 43 

fra landsmøtet til arbeidsutvalget og sentralstyret om at sak om driftstilskuddet skal behandles på 44 

LM13, saken er derfor foreslått i den foreløpige sakslisten.  45 

Politiske plattformer 46 

Se vedlegg 2.  47 

Generaldebatt 48 

Siden 2015 har man hatt generaldebatt på landsmøtet, i form av en egen sak, hvor deltakerne har 49 

hatt mulighet til å ta opp politiske og organisatoriske temaer som ikke er en del av agendaen for 50 

landsmøtet. Generaldebattene har hatt variert i form og gjennomføring, men har generelt sett vært 51 

et lavterskeltilbud for å ta talerstolen i bruk og for å gi rom for å diskutere andre saker enn det 52 

sentralstyret har innstilt på. 53 

En av hovedintensjonene med generaldebattene har vært å gjøre talerstolen tryggere og mer 54 

tilgjengelig for nye delegater, hvor man kan ta opp akkurat den saken som engasjerer og motiverer 55 

den enkelte. Generaldebatten har vært en åpen debattaraene, og et skoleringsverktøy for å gjøre 56 

delegater kjent med debattkulturen i NSO. Arbeidsutvalget mener at intensjonen med 57 

generaldebatten er god, men at den i stor grad bidrar lite inn i organisasjonens politikkutvikling.  58 

Det er viktig at det er lav terskel for delegatene å ta til orde på landsmøtet, og å engasjere seg i 59 

sakene. Arbeidsutvalget ønsker å se annerledes på hvordan man forbereder delegatene og 60 

delegasjonene, for å ivareta dette, samtidig som organisasjonen kan bruke mer tid på politikken 61 

som ligger til behandling. Å utfylle intensjonen til generaldebatten før møtestart, kan for eksempel 62 

gi landsmøtet anledning til å behandle flere resolusjoner, og diskutere saker som handlingsplanen 63 

og politiske plattformer til revideringer mer. 64 

Med bakgrunn i forslaget om å endre antallet politiske plattformer, et ønske om å gi mer tid til å 65 

behandle saker det skal fattes vedtak i og erfaringer fra tidligere generaldebatter foreslår 66 

arbeidsutvalget derfor det ikke gjennomføres en generaldebatt på LM13. Støtter sentralstyret 67 

denne vurderingen må arbeidsutvalget se på andre tiltak for å senke terskelen for å delta på 68 

talerstolen, som for eksempel gjennom formøtet og dialogen med 69 

delegasjonslederne/delegasjonene. 70 

Ønsker sentralstyret at det skal gjennomføres en generaldebatt kan dette foreslås gjennom å 71 

legge til generaldebatt under sak 06, innkomne saker, som “LM13 06.01-23 Generaldebatt”. 72 



SST2 06.03-22/23 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2023 side 3 

INNSTILLING 73 

Foreløpig saksliste til NSOs landsmøte 2023 vedtas. 74 
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 2 

REVIDERING AV POLITISK(E) PLATTFORM(ER) 3 

FORMÅL 4 

Formålet med dette vedlegget er å redegjøre for arbeidsutvalgets vurderinger rundt hvilke 5 

politisk(e) plattform(er) vi foreslår at sentralstyret innstiller på at behandles på landsmøtet i 2023.  6 

Hvilke plattformer som skal behandles er en del av saken om foreløpig saksliste til landsmøtet. Det 7 

vil som følge av vedtaket i saken også bli bestemt om man skal foreslå for årets landsmøte å 8 

“jobbe inn” organisasjonens to minste plattformer i andre eksisterende plattformer slik 9 

arbeidsutvalget orienterte om på sentralstyremøte 1. 10 

SAKSPRESENTASJON 11 

Det foreligger i år en mer omfattende sakspresentasjon av forslag til hvilke politisk(e) plattform(er) 12 

som skal behandles på landsmøtet. Dette er årsaken til at informasjonen er tatt ut i et eget 13 

vedlegg.  14 

Sakspresentasjonen inneholder først en begrunnelse for hvorfor vi foreslår å behandle de to 15 

plattformene som vi gjør, deretter følger en gjennomgang av politikken i de to plattformene som 16 

foreslås avviklet for å gi sentralstyret en oversikt over hva som kan flyttes hvor. Til sist presenterer 17 

arbeidsutvalget en gjennomgang av hvordan vi vil jobbe og involvere resten av organisasjonen i 18 

arbeidet frem mot landsmøtet. 19 

Arbeidsutvalget foreslår at sentralstyret innstiller på å avvikle Politisk plattform om organisering av 20 

universitets- og høgskolesektoren og Politisk plattform for Likestilling-, inkludering- og mangfald, 21 

som er organisasjonens to minste politiske plattformer, samt å behandle utdanningspolitisk 22 

plattform og velferdspolitisk plattform. Politikken fra plattformene som avvikles skal jobbes inn i de 23 

to plattformene som realitetsbehandles.  24 

 25 

Arbeidsutvalget mener at politikken som står i de to plattformene som foreslås avviklet passer 26 

bedre inn i utdanningspolitisk plattform, som allerede omtaler flere av de samme tematikkene som 27 

de to mindre plattformene. For eksempel er læringsmiljø et eget underkapittel i både 28 

utdanningspolitisk plattform og Likestilling, inkludering og mangfoldspolitisk plattform. På samme 29 

måte så er tilsyn et eget underkapittel i både utdanningspolitisk plattform og i plattform for 30 

organisering av universitet og høyskolesektoren. Det er derfor nødvendig å revidere 31 

utdanningspolitisk plattform sånn at politikken som tas ut kan bli tatt inn der den passer inn. 32 

Hvorfor utdanningspolitisk plattform? 33 

Arbeidsutvalget mener derutover at Utdanningspolitisk plattform er relevant å behandle av flere 34 

grunner. Studentmassen er i endring og behovene i utdanningstilbudet endrer seg dermed også. 35 

Vi benytter oss i større grad av fleksible utdanningstilbud og mulighetene for å ta desentralisert 36 

utdanning vil med stor sannsynlighet øke. Spørsmål om utdanningskvalitet, tilsyn og 37 

kvalitetssikring, opptak, arbeidsfordeling mellom institusjonene og Kunnskapsdepartementet, 38 

digitalisering, dimensjonering av høyere utdanning, fremtidens kompetansebehov, tillitsreform, og 39 

institusjonell autonomi er blitt løftet for debatt. Det gjør også at det er relevant for oss å revurdere 40 

vår egen politikk på området, med alt det innebærer fra læringsmiljø, undervisning, vurdering, med 41 

mer. 42 
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Hvorfor velferdspolitisk plattform? 43 

Det er en rekke politiske prosesser og situasjoner som gjør at organisasjonene bør ta opp 44 

velferdpolitisk plattform. Byggingen av studentboliger har de siste årene vært svært lav. Til tross 45 

for at ulike regjeringer har gitt rekordmange tilskudd, blir ikke tilskuddene realisert. Arbeidsutvalget 46 

mener at det åpner opp for å ta debatten om hvem som skal få bygge studentboliger. I plattformen 47 

er det svært mangelfull politikk på det private boligmarkedet. Det være en fordel å åpne 48 

plattformen slik at vi kan videreutvikle boligpolitikken på dette området som har vært og er mye 49 

diskutert om dagen.  50 

Ny levekårsundersøkelse og ny SHOT-undersøkelse gir ny informasjon om hvordan studenter har 51 

det. Vi bør derfor ha en gjennomgang av egen politikk og se om det vi har som løsninger, løser de 52 

faktiske utfordringene til studentene.  53 

NSO har i lang tid kjempet for 1.5G og vært tydelige på hvilke premisser som må være til stede for 54 

at vi skal være fornøyde med endringer i studiestøtteordningen. Samtidig har en rekke 55 

organisasjoner de siste årene gått inn for krav som er høyere en NSO sitt. Samtidig har 56 

regjeringen varslet en gjennomgang av studiefinansieringen. Det betyr at organisasjonene bør ha 57 

tatt stilling til en del store spørsmål knyttet til studiefinansiering, før regjeringen igangsetter sitt 58 

arbeid. Arbeidsutvalget mener tiden er moden for å ta diskusjonen om organisasjonens store 59 

fanesak, og håper sentralstyret er enige. 60 

I dag har organisasjonen 6 politiske plattformer.  61 

• Velferdspolitisk plattform (2019) 4558 ord.  62 

• Internasjonal plattform (2022) - 3613 ord. 63 

• Forskningspolitisk plattform (2021) 2974 ord. 64 

• Utdanningspolitisk plattform (2019) 2778 ord.   65 

• Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform (2018)  1681 ord. 66 

• Politisk plattform om organisering av universitets- og høgskolesektoren (2021) 1619 ord. 67 

Arbeidsutvalget foreslår å jobbe inn organisasjonens to minste plattformer i hovedsakelig 68 

utdanningspolitisk plattform.  69 

 70 

HVOR SKAL POLITIKKEN? 71 

Politisk plattform om organisering av universitets- og høgskolesektoren 72 

Etter en gjennomgang av politikken i plattform om organisering av universitets- og 73 

høyskolesektoren (org.UH) er arbeidsutvalgets vurdering at all politikken, med ett unntak, kan gå 74 

inn i utdanningspolitisk plattform.  75 

Plattformen for org.UH tar opp temaer som gode og sterke fagmiljøer, dimensjonering av høyere 76 

utdanning, kvalitet i utdanning, finansieringssystemet i høyere utdanning, akkreditering og tilsyn for 77 

kvalitet i utdanning, institusjonsbygg, digital infrastruktur, utviklingsavtaler, autonome institusjoner, 78 

ansettelse av rektor, nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, og samarbeid mellom institusjoner for økt 79 

utdanningskvalitet.  80 

Til sammenligning så tar utdanningspolitisk plattform opp temaer som: opptak, rådgivning, 81 

samordning mellom institusjonene og i administrative digitale systemer, livslang læring, 82 

arbeidslivsrelevans, utvikling av studieprogrammer, undervisning og vurdering, læringsmiljø, 83 

kvalitetsutvikling og tilsyn. 84 
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Eneste unntaket, som passer bedre inn i forskningspolitisk plattform er følgende avsnitt om 85 

Forskningsinsentiver innenfor resultatbasert finansiering:  86 

“Resultatindikatorer for forskning skal stå som kvalitetsfremmende insentiver for forskning. 87 

Uttelling i EUs forskningsprogram og ERC skal utløse resultatfinansiering. Alt grunnlag for 88 

resultatindikatorer på forskning må inneholde fagfellevurdering.” 89 

Denne politikken må ses i sammenheng med tidligere høringssvar og pågående prosesser. 90 

Arbeidsutvalgets vurdering er at denne politikken er ivaretatt og/eller ikke lenger aktuell og derfor 91 

heller ikke er nødvendig å videreføre i en resolusjon. Arbeidsutvalget kan likevel utarbeide et 92 

resolusjonsforslag til landsmøtet som ivaretar politikken dersom sentralstyret ønsker det. 93 

Politisk plattform for Likestilling-, inkludering- og mangfald 94 

Etter en gjennomgang av politikken i plattform om Likestillings-, inkluderings- og mangfald (LIM) er 95 

arbeidsutvalgets vurdering at all politikken, med ett unntak, kan gå inn i utdanningspolitisk 96 

plattform. 97 

Plattform for LIM er delt inn i tre deler: Rekrutering til høyere utdanning, underveis i høyere 98 

utdanning og arbeidslivet etter høyere utdanning. Plattformen omtaler i disse tre delene følgende 99 

temaer: Rådgjeving og informasjon, Forventningsavklaring, Verktøy for mangfold ved opptak, 100 

Kjønnsbalanse i studieprogrammer, Inkluderande læringsmiljø, Veiledning og tilrettelegging på 101 

institusjonen og Mobilitet. 102 

Til sammenligning så tar utdanningspolitisk plattform opp temaer som: opptak, rådgivning, 103 

samordning mellom institusjonene og i administrative digitale systemer, livslang læring, 104 

arbeidslivsrelevans, utvikling av studieprogrammer, undervisning og vurdering, læringsmiljø, 105 

kvalitetsutvikling og tilsyn. Igjen ser vi at flere av overskriftene er de samme.  106 

Eneste unntaket, som passer bedre inn i velferdspolitisk plattform, og derfor må flyttes dit, er 107 

følgende avsnitt om studentdriven velferd og sosiale tiltak: 108 

“NSO meiner det må leggjast til rette for eit religiøst og kulturelt mangfald ved norske 109 

høgare utdanningsinstitusjonar. Studentdriven aktivitet ved institusjonane skal også vere 110 

inkluderande for alle og ta høgde for at studentmassen er mangfaldig. Dette inkluderer også 111 

studentsamskipnaden sine tilbod. Dette inneber både korleis tilbodet er utforma og kva 112 

tilbod som finst. Studentsamskipnaden og det øvste studentdemokratiet har eit særleg 113 

ansvar for dette. 114 

 115 

HVORDAN BLIR PROSESSEN FREMOVER?  116 

I realiteten vil vi ha tre måneder til å gjøre selve arbeidet med å flette plattformene sammen.  117 

November:  118 

Arbeidet med å revidere plattformer begynner. Her vil vi på kontoret kjøre parallelle løp. Ett 119 

arbeidsutvalgsmedlem og en av rådgiverne med ansvar for fagpolitikk vil starte arbeidet med å se 120 

på den eksisterende utdanningspolitiske plattformen, mens det andre arbeidsutvalgsmedlemmet 121 

og rådgiveren med ansvar for fag vil gå gjennom org-UH for å vurdere hvilke oppdateringer som 122 

trengs der. Videre vil velferds- og likestillingsansvarlig med rådgiver for det samme fagområdet se 123 

nærmere på LIM og Velferdspolitisk plattform og vurdere hvilke deler av politikken der som trenger 124 

utbedringer. 125 

I løpet av den samme perioden vil arbeidsutvalget ha første innspillsrunde med medlemslagene og 126 

de relevante politiske komiteer. Det vil i dette senarioet i hvert fall være velferdspolitisk komite, 127 
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læringsmiljøpolitisk komite og fag- og forskningspolitisk komite. Formålet med denne 128 

innspillsrunden er å få overordna innspill til utdanningspolitisk plattform og velferdspolitisk 129 

plattform. De relevante politiske komiteene høres ved at komiteenes kontaktpersoner i 130 

arbeidsutvalget inviterer sine respektive komiteer til et innspillsmøte. Medlemslagene vil få 131 

mulighet til å sende innspill skriftlig og vi vil ta saken opp på medlemslagsmøte 7. november.  132 

I slutten av november vil de to gruppene som har sett på LIM og org.UH sende sitt arbeid til gruppa 133 

som har sett på den eksisterende utdanningspolitiske plattform. Velferdspolitisk ansvarlig med 134 

rådgiver vil fortsette å jobbe med velferdspolitisk plattform. 135 

Desember: Gruppen som har sett på utdanningspolitisk plattform vil denne perioden jobbe for å 136 

innarbeide arbeidet til de to gruppene. En fra LIM-gruppen og en fra org.UH-gruppen vil gå inn i 137 

gruppa til utdanningspolitisk plattform og utarbeide et helhetlig forslag til ny oppdatert 138 

utdanningspolitisk plattform. 139 

Velferdspolitisk ansvarlig med rådgiver vil bruke perioden på å ferdigstille et helhetlig forslag til 140 

velferdspolitisk plattform. 141 

Januar: I januar kjører vi en ny runde der medlemslag og komiteer kan påvirke arbeidet.  142 

Det blir innspillsrunder på forslag til utdanningspolitisk plattform i de relevante politiske komiteene. 143 

Det gjøres på samme måte som forrige gang. Kontaktpersonen i arbeidsutvalget vil invitere sin 144 

respektive komité til en gjennomgang av forslaget. Det vil her være mulig å komme med mer 145 

spesifikke kommentarer.  146 

Medlemslagene vil få mulighet til å komme med skriftlige innspill og forslaget vil bli løfta til 147 

diskusjon på ledersamling i januar.  148 

I denne perioden vil arbeidsutvalget også involvere aktuelle samarbeidspartnere som KIF, UNIO, 149 

Akademikerne, studentfagforeningene, NOKUT, HK-dir, Sikt, EO, NHO og LO, Lånekassen, 150 

samskipnadene, med flere. 151 

Februar: 24. februar starter sentralstyremøte 4. Da må et helhetlig forslag til utdanningspolitisk 152 

plattform være ferdig med de to plattformene inkorporert senest én uke før, samt et helhetlig 153 

forslag til ny velferdspolitisk plattform. 154 

Mars: Arbeidsutvalget vil gjøre resten av organisasjonen kjent med forslaget slik at LM er godt 155 

forberedt på å revidere plattform(er) i midten av april. 156 

April: Innen fristen for å melde resolusjonsforslag til landsmøtet skal arbeidsutvalget ha fremmet 157 

en til to forslag til resolusjoner, som ivaretar politikken i org.UH og LIM som det ikke er naturlig å 158 

videreføre i utdanningspolitisk plattform. Sentralstyret vil innstille på om disse skal behandles eller 159 

ikke på SST5. 160 

 161 

Dersom SST ikke vedtar arbeidsutvalgets forslag til vedtak:  162 

Da foreligger det et alternativt forslag til vedtak til sentralstyret. Dette forslaget er å behandle 163 

Velferdspolitisk plattform. Det er organisasjonens største og mest omfattende plattform som 164 

omtaler blant annet studiestøtte, studentboliger, studenthelse med mer. Arbeidsutvalget mener at 165 

det her er flere interessante diskusjoner for organisasjonen å ta enn det er i utdanningspolitisk 166 

plattform alene. Arbeidsutvalget mener at dersom sentralstyret ikke ønsker å avvikle de foreslåtte 167 

plattformene, så foreligger det flere interessante diskusjoner knyttet til vår velferdspolitikk.  168 

I tillegg til Velferdspolitisk plattform vil arbeidsutvalget i så tilfelle anbefale å behandle Likestillings-, 169 

inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform. Det er vår eldste plattform som må revideres enten på 170 

dette eller neste landsmøtet. Det er også en plattform med stort behov for oppdateringer.  171 
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 172 

Dersom SST vedtar arbeidsutvalgets forslag til vedtak, men LM ikke ønsker å avvikle 173 

plattformer:  174 

Som beskrevet over vil arbeidsutvalget jobbe parallelt med de ulike plattformene som vi foreslår å 175 

slå sammen. Dersom Landsmøtet ikke ønsker å avvikle foreslåtte plattformer vil vi ta utgangspunkt 176 

i de endringene som ble foreslått i plattformene hver for seg før plattformene be sydd sammen. 177 

Arbeidsutvalget foreslår i så tilfellet å behandle utdanningspolitisk plattform og Likestillings-, 178 

inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform.  179 

Dersom SST vedtar arbeidsutvalgets forslag til vedtak, men LM ikke ønsker å avvikle 180 

plattformer og vil åpne debatten på alle tre plattformer: 181 

Det er en forutsetning for god behandling av vår politikk at landsmøtet ikke åpner for å revidere de 182 

plattformene som foreslås å legges ned. Vi har ikke tid til å behandle tre plattformer. En 183 

konsekvens av at LM skulle foreslå dette er at ordstyrerbordet må kutte i tiden til debatt til hver 184 

enkelt plattform, for å gi tid til de andre plattformene som foreslås behandlet. Arbeidsutvalget tror 185 

dette er et lite sannsynlig tilfelle da organisasjonens flertall ikke tidligere har vist ytterligere 186 

interesser for å behandle så mange plattformer samtidig. 187 

Ulike scenarioer på selve landsmøtet:  188 

Alternativ 1: 189 

Debatt om å avvikle org.UH først. Hvis ja, 190 

Så debatt om å avvikle LIM.  hvis ja, 191 

Så debatt som ordinært om den nye fullreviderte forslaget til utdanningspolitisk plattform.  192 

Så debatt som ordinært om velferdspolitisk plattform. 193 

Alternativ 2: 194 

Debatt om å avvikle org.UH først. Hvis nei, 195 

Så debatt om å avvikle LIM.  hvis nei, 196 

Så debatt som ordinært om den mindre reviderte utgaven av utdanningspolitisk plattform. 197 

Så debatt som ordinært om velferdspolitisk plattform. 198 

Alternativ 3: 199 

Debatt om å avvikle org.UH først. Hvis ja, 200 

Så debatt om å avvikle LIM.  hvis nei, 201 

Så debatt som ordinært om en revidert utgave av utdanningspolitisk plattform som tar inn en av 202 

plattformene. 203 

Så debatt som ordinært om velferdspolitisk plattform. 204 

 205 

Forslag til vedtak (se vedlegg 1- forslag til saksliste):  206 

• Plattform om organisering av Universitets og høyskoler avvikles. 207 

• Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform avvikles. 208 

• Utdanningspolitisk plattform revideres på landsmøtet i 2023.  209 

• Velferdspolitisk plattform revideres på landsmøte i 2023.  210 

Dersom sentralstyret ikke ønsker å avvikle de to foreslåtte plattformene foreslår arbeidsutvalget at 211 

sentralstyret innstiller på følgende:  212 

 213 

 214 
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Alternativt forslag til vedtak (Kan fremmes dersom man ikke ønsker arbeidsutvalgets 215 

forslag til vedtak i vedlegg 1- forslag til saksliste): 216 

• Velferdspolitisk plattform revideres på Landsmøte i 2023.  217 

Likestillings-, inkluderings- og mangfoldspolitisk plattform revideres på Landsmøtet 2023. 218 
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Vedlegg til saken: 1 
1. Vedlegg 1 – prioriteringsliste til kommune- og fylkestingsvalget 2023 2 

KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2023 3 

FORMÅL 4 

Formålet med saken er å gi oss som organisasjon noen prioriteringer opp mot kommune- og 5 

fylkestingsvalget neste år som vi kan spille inn til partiene nasjonalt. Flesteparten av partiene har 6 

landsmøter våren 2023 der kommune- og fylkestingsvalget kommer til å stå på dagsorden, alle 7 

partier vil tross alt gjerne vinne valg. 8 

SAKSPRESENTASJON 9 

Arbeidsutvalget har laget en liste med 10 punkter som vi mener vil bidra til bedre studentliv og som 10 

er kommune og fylkestingspolitikk. Listen er utarbeidet blant annet på bakgrunn av innspill på 11 

medlemslagsmøte tidligere i høst, diskusjoner på kontoret og prioriteringer i forbindelse med 12 

tidligere kommune- og fylkestingsvalg. Punktene er ikke oppført i prioritert rekkefølge.  13 

Denne listen er først og fremst et verktøy for NSO for våren og sommeren 2023, da den vil hjelpe 14 

oss å løfte studentpolitiske saker og sette studenter på dagsorden i anledning valget.  15 

VURDERING 16 

Arbeidsutvalgets vurdering er at dette er 10 varierte punkter som er generelle og overordna nok til 17 

at de kan gjelde flere kommuner og fylker.  18 

INNSTILLING 19 

Prioriteringsliste for kommune- og fylkestingsvalget vedtas.  20 
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NSOs 10-punktliste for å skape attraktive studentkommuner og -3 

fylkeskommuner 4 

Norske kommuner og fylkeskommuner har et stort og viktig ansvar for å skape gode og attraktive 5 

studiebyer. Alle studenter uavhengig av hvor de studerer skal oppleve å møte et helhetlig og 6 

tilstrekkelig tilbud, og oppleve at kommunene og fylkeskommunene tar ansvar for sine innbyggere, 7 

også studentene. Studenter er en ressurs, og kan bidra til å både berike og styrke kommune de 8 

studerer i, noe som gir ringvirkninger for stedet, næringslivet, kulturen og lokalsamfunnet. 9 

Norsk studentorganisasjon (NSO) presenterer her en rekke forslag til hvordan norske kommuner 10 

og fylkeskommuner kan sette seg selv på kartet som attraktive og gode studiebyer. NSO 11 

oppfordrer til å bruke listen i utforming av lokalpolitikk opp mot kommunestyre- og fylkestingsvalget 12 

2023, for den påfølgende valgperioden. 13 

1. EN STORSATSING PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT 14 

Studenter er aktive brukere av byrommet og beveger seg ofte mellom ulike deler av byen. Vi 15 

oppfordrer derfor til at det satses på kollektivtilbudet blant annet gjennom å tilby minimum 50 16 

prosent rabatt på både periode- og enkeltbilletter til alle studenter, og ved å satse på et attraktivt 17 

rutetilbud mellom utdanningsinstitusjonene og boligområder gjennom hele døgnet. 18 

2. STUDENTBOLIG 19 

Flesteparten av studenter leier boligen de bor i. Vi forventer at norske kommuner og 20 

fylkeskommuner legger til rette for at studentsamskipnadene kan bygge studentboliger. Da må 21 

kommunene og fylkeskommunene gi studentsamskipnadene tilgang til tomter de kan bygge på, 22 

unngå å pålegge for mange og fordyrende rekkefølgekrav, frita studentboliger for eiendomsskatt, 23 

stille miljøkrav til bygging og oppgradering av studentboliger og bidra til rask saksbehandling for 24 

studentboligprosjekter. 25 

3. STUDENTRÅD 26 

Studenter som gruppe faller ofte mellom to stoler. En fast møteplass der studenter kan høres i 27 

aktuelle saker og løfte egne saker opp mot kommunens og fylkeskommunens politikere er derfor 28 

ekstremt viktig. Der hvor det ikke er etablert faste møteplasser, bør politiske myndigheter gå i 29 

dialog med de lokale studentdemokratiene for å få dette etablert, gjerne i form av et studentråd. 30 

Her ber vi lokalpolitikere om å lære av hverandre ved for eksempel å se til lignende prosjekter eller 31 

råd for andre grupper med særinteresser. 32 

4. STYRKING AV STUDENTFRIVILLIGHETEN  33 

Studentfrivilligheten er et av de beste verktøyene vi har for at studenter skal finne tilhørighet og 34 

felleskap med sine medstudenter, samt bidrar til styrke studenters psykiske og fysiske helse. 35 

Derfor er det viktig at studentfrivilligheten får tilstrekkelig finansiering, samt gode arenaer til å drive 36 

sine aktiviteter. Kommunene og fylkeskommunene har mye å tilby, og vi oppfordrer til å gå i dialog 37 

med studentfrivilligheten, lytte til deres behov og gi dem den støtten de trenger for å blomstre i 38 

deres kommuner og fylkeskommuner. 39 
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5. KOMMUNEHELSE TILPASSET STUDENTENE I KOMMUNEN 40 

Det er viktig for studentene å vite at kommunene tilbyr et tilstrekkelig og godt helsetilbud til 41 

studentene der de studerer. Det må prioriteres å sikre at studenter i en kommune har tilgang til 42 

helsetilbudet de har behov for, og at studenter anerkjennes som den delen av 43 

kommunebefolkningen de er. 44 

6. RABATT PÅ KULTURTILBUD 45 

Studenter sin økonomi gir ikke stort spillerom, men studenter bør likevel ha muligheten til å ta del i 46 

kulturlivet der de bor. Alle studenter bør derfor få studentrabatt på alle kultur- og 47 

idrettsarrangement i kommunen. Kommunene må arbeide målrettet for at studenter benytter seg 48 

av og bidrar inn til det kommunale tilbudet. 49 

7. TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED BARN 50 

Mange studenter har eller får barn mens de er studenter. Det er derfor viktig at det kommunale 51 

barnehagetilbudet er tilrettelagt for studenter med barn og deres livssituasjon. Det kan være 52 

gjennom forlengede åpningstider, eksamenstilpasset tilbud og gratis varmmat for barn til 53 

studentforeldre, eller ved at det etableres egne studentbarnehager i regi av studentsamskipnaden.  54 

8. TILRETTELEGGING FOR PRAKSIS 55 

Kommunene og fylkeskommunene må kunne tilby praksisplasser til studenter, slik at de kan bidra 56 

til å bygge kompetanse i kommunen. Dette vil kunne sørge for at praksisen blir lokal og at 57 

studentene i større grad vil velge å bosette seg i kommunen og fylkeskommunen etter endt 58 

studietid. 59 

9. ARBEIDSPLASSER RETTET MOT STUDENTER 60 

Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby deltidsarbeidsplasser i utdanningsløpet og 61 

relevante sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. Dette vil kunne bidra til utvikling av 62 

kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, samtidig som det bidrar til å skape en sterkere 63 

tilhørighet mellom studentene og kommunen/fylkeskommunen. 64 

10. BÆREKRAFTIGE STEDER OG BYER FOR STUDENTER 65 

Studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene er i stor grad tilstedeværende i kommunens by- 66 

og stedsbilde, og er på den måten viktige bidragsytere inn i lokalmiljøet. Studenter er en av 67 

lokalsamfunns mest mobile grupper, både innad og på tvers a kommunale- og fylkeskommunale 68 

grenser. Campus utgjør ofte store og sentrale områder og er, i tillegg til å være studentenes 69 

læringsmiljø og de ansattes arbeidsplass, viktig for flere av kommunens innbyggere. Derfor er det 70 

viktig at by- og stedsutvikling på kommunalt nivå også prioriterer grøntområdet til rekreasjon og 71 

fritid, samtidig som det legger til rette for mikromobilitet, slik som gang- og sykkelvei. 72 
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Vedlegg til saken: 1 
1. Søknad om medlemskap i Norsk studentorganisasjon 2 
2. Gjeldende vedtekter for Student Parliament ved Noroff University College 3 
3. Referat fra Student Parliament møte 22.09.2022 4 

SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA NOROFF UNIVERSITY COLLEGE 5 

FORMÅL 6 

Behandle søknad om medlemskap fra Student Parliament ved Noroff University College 7 

SAKSPRESENTASJON 8 

Noroff University College er en privat høyskole som tilbyr bachelorutdanning innen IT. Student 9 

Parliament ved Noroff University College har i en tid vært i en prosess med å søke medlemskap i 10 

NSO og har blant annet vært gjester på landsmøte i 2022. Student Parliament er det øverste 11 

valgte studentorganet ved Noroff University College og representerer ca 600 studenter.  12 

VURDERING 13 

Søknaden vurderes etter NSOs vedtekter og krav til søknad om medlemskap. I henhold til NSOs 14 

vedtekter § 2.1 kan «studentorgan ved universiteter og høyskoler i Norge etter universitets- og 15 

høgskoleloven […] søke medlemskap i Norsk studentorganisasjon». 16 

Noroff University College er ikke en NOKUT-akkreditert høyskole, men har akkrediterte 17 

studietilbud og oppfyller dermed kravet i § 2.1. 18 

Videre sier vedtektenes § 2.2 at «vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte 19 

studentorganet ved utdanningsinstitusjonen». Ved Student Parliament sitt møte 22. september 20 

2022 ble det fattet vedtak om å søke medlemskap i NSO, og søknaden oppfyller dermed § 2.2 i 21 

NSOs vedtekter.  22 

INNSTILLING 23 

Student Parliament ved Noroff University College innvilges medlemskap i Norsk 24 
studentorganisasjon 25 

  26 
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SØKNAD OM MEDLEMSKAP I NORSK STUDENTORGANISASJON 

INFORMASJON OM SØKER 

 

Navn på studentdemokratiet som søker medlemskap: 

Noroff University College Student Parliament 

______________________________________________________________________ 

Navn på utdanningsinstitusjon 

Noroff University College 

______________________________________________________________________ 

 

Kontaktinformasjon til det øverste studentorganet 

 

Telefon (helst ikke privat):  40735106 

E-post (ikke privat):    nucstudentparliament@noroff.no 

Besøksadresse:   Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand 

Nettside:    https://studentsofnoroff.wordpress.com/ 

Navn på nåværende leder:   Magnus M Johannessen 

 

Tilknyttet studentsamskipnad/veldferdsorgan: 

Studentsamskipnaden i Agder og Studentsamskipnaden i Oslo. Online studentene ikke 

tilknyttet organer/skipnad 

Antall studenter studentorganer representerer (gjennomsnitt av antall semesterregistrerte 

studenter for høst og vår i siste avsluttede studieår: 597 studenter 

Valgperiode for leder av det øverste studentorganet (kalenderår/studieår): 2022/2023 

Kontaktinformasjon til eventuelle ansatte ved studentorganet 

Navn/stilling:   Nina Tudno Jones, leder Event Committee 

E-post:   ninatudnojones@outlook.com 
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Telefon:  97623234 

 

 

 

INFORMASJON OM UTDANNINGSINSTITUSJONEN 

Antall studietilbud (studieretninger) ved utdanningsinstitusjonen: Fem 

Hvilke studienivåer tilbys ved institusjonen (bachelor og/eller masterstudier): Bachelor 

 

Er utdanningsinstitusjonen akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

NOKUT (JA/NEI):JA 

Dersom utdanningsinstitusjonen ikke er akkreditert, har utdanningsinstitusjonen enkelte 

studier som er akkreditert? I så fall, hvilke? 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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HVORFOR SØKER DERE OM 

MEDLEMSKAP I NSO? 

Skriv noe om hva som er bakgrunnen for at dere 

søker, og gjerne litt om hvilke forventninger dere har til 

medlemskap i NSO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sted, dato: _____________________________________ 

NUC Student Parliament består i dag av 28 studenter som alle jobber frivillig for 

studentene. Parliamentet har flere mål, deriblant å bedre ryktet til Noroff gjennom å tilby et 

godt studentmiljø med fornøyde studenter. Dette innebærer å delta i utviklingen av 

utdanningskvaliteten og studentvelferden. Vårt nyopprettede organ kjenner på mye 

utfordringer knyttet til samarbeid med ledelsen. Vi trenger rett og slett hjelp til å styrke 

studentenes rettigheter!  

I tillegg ønsker vi å styrke rettighetene til alle nettstudentene tilknyttet norske 

utdanningsinstitusjoner som tilbyr høyere utdanning. I dag blir nettstudenter ekskludert fra 

svært mye (fra helsetilbud - til fritidsaktiviteter tilknyttet studentorganisasjoner i deres 

hjemby). For å få til dette trenger vi hjelp fra NSO!  

 

Sist men ikke minst mener vi at studentparliamentet vil få et uvurderlig utbytte ved å være 

medlem av NSO: Dere tilbyr kursing som vil bidra til å styrke studentorganet på alle 

områder.  

Kristiansand, 23.03.2022
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__________________________                                    __________________________                                           

Signatur, Magnus Johannessen     Signatur, Nina Jones 

Dette skjemaet må signeres av det øverste studentorgans leder og et annet medlem av 

samme organ. 

Søknaden skal godkjennes av NSOs sentralstyre før medlemskap innvilges. 

 

Følgende skal legges ved søknaden: 

• Vedtekter/statuetter for studentorganet. 

• Protokoll/referat som bekrefter vedtak om medlemskap i NSO, jf. NSOs vedtekter 

§2.2. 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter for NSO: http://student.no/vedtekter 

 

Søknaden sendes til: 

Per e-post: nso@student.no 

 

Via post: 

Norsk Studentorganisasjon 

Holbergs gate 1 

0166 OSLO 

http://student.no/vedtekter
mailto:nso@student.no


NUC STUDENT PARLIAMENT PRINCIPAL 

RULES 
 

 

Foreword 

 

Welcome to the NUC Student Parliament. As part of this student body you are 

in prime position to shape and enhance the future of every NUC Student in 

Kristiansand, Oslo and online. There will always be something to discuss and 

fix and it is in everyone, in the parliament's best interest to make sure that every 

student has the best possible experience during their years at NUC. As part of 

this parliament you are expected to be the voice of the students you represent 

and give your honest opinion, in every case that is presented in the parliament. 
 

 

  



Section 1 

New Members 

1. As a new member you may be a bit scared as this may be a bit 

intimidating. There is no reason for you to worry. Below are a few things 

to help you as a new member: 

• Your opinion does matter, however little knowledge you 

have on the issue 

• Use common sense 

• Listen to the issue, don’t jump to conclusions 

• Present yourself to the rest of the class as the student 

representative. Let them know who to go to when they have 

an issue. 

• Don’t be afraid to raise issues to the rest of the parliament. If 

you don’t the parliament will not be able to solve issues 

when they arise. 

2. As a new member you are expected to do the following: 

• Participate in discussion: Make sure to keep yourself factual 

and avoid casual conversations as much as possible.  

• Represent your class: As a student representative you should 

always aim for what is best for your class. 

• Do not dismiss a case: All cases are relevant to all members 

of the parliament. To think that a case does not apply to you 

is the worst thing you can do as part of this parliament. 
 

 

3. You, and all other members, are required to give a clear and valid notice 

to any absence before any meeting. Upon failure to do this you will on 

the third offense lose your position in the parliament 
 

 

4. As a member of our parliament, you have the right to have your interest 

rates on your student loans cut. You will not receive more support from 

Lånekassen on top of what you already receive. 
  

 

  



Section 2 

 Conducts of members in the parliament 

1. All members of the parliament, new or veteran, are expected to behave 

equally when it comes to participation, attendance and discussion. 

  

2. Participation: 

It is expected that all members participate in all meetings, activities 

and events held by the parliament. It is up to you as a member to 

keep notice of when these meetings or events are held. Should you 

be unable to participate you are required to provide the following: 

• Reason for unavailability:  

This may include but is not limited to: Doctors appointment, 

Work, Military Services, exams, legal appointment, sudden 

medical incidents, etc,. 

• Notice in advance: 

Notice of unavailability is expected one week before a 

meeting at the latest. Avoid giving notice the day before a 

meeting or event.  

• Notification to your deputy representative: 

In any case of unavailability, your deputy should be noticed 

so this person can attend the meetings in your absence. Some 

representatives may not have a deputy. Should this be the 

case for you, you are asked to check the minutes to stay 

updated. 
 

 

3. Attendance: 

Attendance is more than simply turning up for a meeting. 

Attendance also applies to the following: 

• Taking active part in everything discussed in the parliament 

• Being an active part of the parliament from August to 

May/June 

• Making sure to be a part of both the parliament and any 

committee or representation you may choose to have to 

external organs 

• Juggling both your school work and parliament duties.  

• Do what you are asked/told 
 

 

4. Discussion: 

In all meetings, cases of great variation will be presented to the 

parliament. Below are a few things that are expected of you as a member 

during the discussion of any case and meetings in general: 



• Don’t be silent. This creates a better environment both 

during the meetings and within the parliament in general 

• Your opinion will always be valued. Everything that is said 

during the discussion of a case matters and everything will 

be taken into consideration. 

• Even if you have nothing to say, acknowledge this to the rest 

of the parliament. 

• Stay objective. Do what you can to avoid dropping off topic. 
 

 

 

 

5. Agenda: 

Every meeting will be accompanied with an agenda. In this agenda you 

will find all the cases that shall be discussed in the current meeting.  
 

 

6. Leader meetings: 

The leaders of the parliament will at certain intervals choose to have 

leader meetings to prepare meetings and discuss things that are outside of 

the other members' power 

 

  



Section 3 

 How to treat cases 

 

 

1. The Reporting Line: 

The secretary is the first contact point for the student 

representatives to the Committees and the Parliament. 

• All cases will go through the Secretary for correct escalation 

to the committees and/or the leaders of the Parliament. 

 

 

• The secretary will review the cases brought up and have the 

authority to decline the case based on lacking information, 

and will then ask for more information in the case to further 

escalate this correctly using the case system. 

The Secretary is responsible for all matters or cases where it is a 

consideration of going to the media. 

• All cases evolving media cases are to go through the 

secretary for evaluation and further escalation to the leader 

team for discussion. 

 

 

• The secretary has the authority to decline media cases if the 

case/matter is too vague without bringing the case up for 

discussion with the leader group. 

 

 

• However, if this is the situation, the secretary is to inform 

the leader group about the case/matter. 

 

 

The Secretary is responsible to write minutes of meetings for the 

leader group in the absence of the Deputy Leader. 

What to do when a new case is brought to the committee and added 

to the case system “Trello”. 

• The new case is brought up in the meeting, different 

solutions, workarounds are noted and what to do next is 

added to the case document and this is then moved to the 



case in the correct category in the case system. 

 

 

• The respective committees are responsible to make contact 

(if needed to work with the case, in this order - for inside 

matters). IMPORTANT, the one to bring this further is the 

leader or deputy of the committee NOT by Committee 

members): 

• Teachers/course leads 

• Program Leads 

• Admin 

 

 

• Outside matters: 

• Take contact with what is relevant for the case. 

• NOT the media without following the chain of 

command when it comes to media/press cases → see 

under Secretary/press responsible. 

 

 

The committees are only to work with the cases relevant to them, 

they are not to be assigned any tasks from other committees - if this 

is the case, this is to be brought up to the leader group and 

discussed between the leaders of the committees, parliament 

leader, deputy leader and secretary, it is then assigned by the 

Parliament Leader, Deputy Leader or Secretary. 

 
 

• This is to avoid confusion and unnecessary noise for what 

they are to do. 

 

 

Each committee is responsible to write minutes of meeting, if this 

is chosen to be rotated between members or there is one with this 

role is up to the committee. As long as it is organized, outfilling 

and informative. 

The leaders of the different committees are to bring up the cases 

discussed within their committee that are to be further escalated 

and handled to the leader group meetings for evaluation and 

finding the best way to proceed. 



 
 

• The decision for the plan of action is reported back to the 

committee. 

 

 

• IF the case was declined, the committee have the 

opportunity to appeal the decision and it will then be 

held a case meeting. One of the members of the 

committee are to forward the case within a max. 3 min 

segment, the attendees are then to respond with their 

opinion of a max. 1 minute reply. 

 

 

• This is done until a conclusion is made, this has 

to have a majority ⅔ vote of the attendees.  

 

 

 

If the decision is to further handle this case with the school 

or such: 

  

• The responsible for the case is to set a time limit for 

the case and the leader group are responsible to follow 

up with the person in charge, such as the following; 

 

 

• Case is to be finished within “31.12.2022” 

 

 

• Case is latest to be updated with information 

and/or feedback from whomever is to be 

contacted within “12.10.2022” 

 

 

• The case needs further action within 

“08.09.2022” 

 

 



• The following updates are to be reported to the leader 

of the committee that brought the case up, so that the 

leader can inform the committee about the current 

progress of the case. 

 

 

2. Follow Up: 

For every case we receive, discuss and forward we should keep an eye on 

and make sure that the cases actually get treated and not get sent back to 

us in the parliament prematurely. You as the representative are asked to 

follow up on the cases you receive and present to the parliament. 

  

3. Should it be that a case has not been resolved to the parliament's 

expectations, the parliament should immediately take action and do what 

we can to make sure that a case is treated the way it should. Either by 

going through the administration or the board itself. The parliament 

should not be afraid of making demands for the worst cases. 

  



Section 4 

 Representatives 

1. Kristiansand and Oslo Welfare Councils: 

•  The welfare councils main goals are to work their hardest to 

secure the best possible rights for the students they represent, 

be it healthcare, sports, culture and living conditions. 
 

NUC should at all times do their best to have a 

representative for both councils. 

(Note: in the case that NUC does not have a representative 

to either councils, they both have open meetings and anyone 

can join, but the parliament would not have a voice in these 

meetings) 
 

For further info use these links: 

https://vt-agder.no/om-oss/ 

(This page is not in English) 

 

https://www.studentvelferd.no/english/ 

2. Municipality of Kristiand Student Council: 

• The Municipality of Kristiansand has its own Student 

Council. This is not a governing body but rather one of 

advice and opinion. As a member of this council, you have 

the chance to shape the political aspect of Kristiansand 

Municipality. You are able to voice your opinion on all 

questions and cases that comes through the council, both 

related to and related to students 

 

The NUC Student Parliament should at all times have two 

representatives to this council. One main and one deputy, 

where the deputy attends any meetings that the main rep is 

unable to attend. (Be it noted that all meetings will be held in 

Norwegian and both reps should therefore be fluent in the 

language (this needs confirmation))  

  

3. Board Member: 

• The University College board has the primary responsibility 

for the quality of education at the institution. This includes 

adopting major provisions, processing current issues, and 

monitoring information on status. 

 

The NUC Student Parliament should at all times have one 

representative in every board meeting that is being held. 

https://vt-agder.no/om-oss/
https://vt-agder.no/om-oss/
https://www.studentvelferd.no/english/


  

4. Committee Representatives: 

• The parliament consists of a number of committees. The 

committees serve the purpose of solving anything related to 

their specific committee. As a member of these committees 

you become the link between the students, the parliament 

and said committees 
 

Each committee has a set number of positions, where one is 

that of being a leader. These shall at all times be filled. 
 

  



Section 5 

The committees 

• Complaints: 

Also known as the appeals committee this is created to the 

Act relating to Universities and University Colleges, Section 

5-1and handles complaints about individual decisions made 

by the University College 

This committee is headed by a third party lawyer and shall at 

all times have 3(?) members from the NUC Student 

Parliament 
 

 

• Learning Environment: 

An advisory and coordinating body for facilitating and 

ensuring a safe and inspiring learning environment for the 

students at the University College. Applies especially to 

teaching conditions, psychosocial conditions, physical 

conditions and welfare and social conditions among the 

students.  
 

This committee has a total of 6 members where there shall at 

all times be 3 representatives from the NUC parliament 
 

 

• Education: 

The central committee for managing and developing the 

quality system specifically, and the general education at the 

institution level.  
 

This committee is headed by the rector and shall at all times 

have two representatives from the NUC parliament 
 

 

• Research: 

A committee of Senate. Responsible for executive oversight 

of the university's research strategy and ensures that the 

university complies with external requirements related to 

research. 
 

 

  



• Event: 

A committee whose main focus is to provide social activities 

for the online students, run fadderuka online and plan online 

events in cooperation with Campuses Oslo and Kristiansand. 

The committee also runs the student blog and sets the 

workshop programs for Student Parliament Workshops. 
 

 

 

• Study Program: 

An advisory body for the study programs and is a driving 

force for the continuous improvement of academic quality. 

The committee follows up on evaluations by identifying and 

systematizing results and proposing actions 

There is one committee per study program. Each committee 

is headed by the program leads. Members consist of the 

course coordinators and student representatives for the 

respective programs. 
 

 

• Unless deemed absolutely necessary, one committee shall 

never work on a case that should be handled by another 

committee, nor shall any member of the parliament that is 

not a committee member do so. 
 

  



Section 6 

 Vocational 

• Noroff consists of more than just the university college, which 

specializes in Bachelor grades. Noroff also has a set of vocational 

schools shared among both the Oslo and Kristiansand campuses, as 

well as their own campuses in Bergen and Stavanger. 

  

• The vocational institutions are NOT part of the NUC Student 

Parliament. These institutions have their own student body. 

  

• In the event that you come across a case regarding vocational 

students or programs, you, as a representative of the NUC Student 

Parliament, are not to go near, interfere, or voice your opinion on 

anything that matters to the vocational institutions. 

  

• In the event that a vocational student at either Kristiansand or Oslo 

campus comes to us in the NUC Student Parliament with a matter 

concerning them, we are to immediately refer them to the 

Vocational Student body 

  

• The NUC Student Parliament has no power over the vocational 

student body. The parliament may not always agree with what’s 

being done at the vocational institution, but the parliament has no 

possibilities to overthrow anything decided or discussed at the 

vocational institution. 
 

 

NUC Student Parliament Principles of Association 
 

20©22 
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AGENDA

Last Meeting Follow-up

1. N/A

New Business

● Shall we be members of Norsk Student Organisasjon?

MINUTES OF MEETING
● Nina welcomed and explained briefly

ACTION ITEMS
1. Vote for NSO



NEXT WEEK’S AGENDA
N/A
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