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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 27. oktober 2022 til og 4 
med onsdag 16. november 2022.  5 

Vi har strukturert rapporten i ulike temaer for å gi sentralstyret og resten av organisasjonen en 6 
oversiktlig rapport som det er enkelt å stille spørsmål til, med en generell del først. 7 

Perioden har vært preget av politisk påvirkningsarbeid opp mot regjeringspartiene og Sosialistisk 8 
Venstreparti i forbindelse med statsbudsjettet for 2023, få de andre politiske partiene til å prioritere 9 
studenter i sine alternativer budsjetter, og ikke minst gjennomføringen av Høstkonferansen etter 10 
SST2. 11 

Ettersom rapportene fra arbeidsutvalget sendes ut før sentralstyremøtene gjennomføres er det 12 
noen saker som det er aktuelle å rapportere om, som ikke kom med i den forrige rapporten. I 13 
perioden mellom rapporten ble skrevet til sentralstyremøte 2, og selve sentralstyremøte vil 14 
arbeidsutvalget trekke frem følgende saker: 15 

- 24. oktober fikk vi gjennomslag for et ekstra strømstipend for studenter som kan 16 
dokumentere at de har strømutgifter på 1 500 kroner, totalt 210 millioner kroner. 17 

- Dagen før SST2 deltok vi på demonstrasjoner og holdt appeller mot regjeringens forslag 18 
om å innføre skolepenger i både Oslo og Ås, som ble initiert av de lokale 19 
studentorganisasjonene der. Vi har også støttet opp om andre slike demonstrasjoner ved 20 
andre studiesteder i samme periode, men hadde ikke anledning til å delta fysisk flere steder 21 
på grunn av SST2 og Høstkonferansen. 22 

- Vi deltok på studentpolitisk toppmøte i regi av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola 23 
Borten Moe sammen med medlemslagene og flere samarbeidsorganisasjoner 18. oktober, 24 
hvor vi sammen med medlemslagene gjennomførte en aksjon før møtet, og en stille-aksjon 25 
under møtet. 26 

- Vi har deltatt på Nordisk Ordförande Möte (NOM), som er NSO sitt nettverk i European 27 
Students’ Union (ESU), sitt 82. møte i Sverige.  28 

- 26. oktober deltok vi på et ekstraordinært styremøte i Universitets- og høgskolerådet 29 
(UHR), hvor vi har fått gjennomslag for at UHR vil støtte eventuelle statsbudsjettkrav fra 30 
NSO om studentøkonomi. 31 

- 25. oktober deltok vi på den årlige konferansen til Universell. Temaet for konferansen var 32 
digitalt læringsmiljø og det ble holdt foredrag og diskusjoner om blant annet opptak av 33 
forelesninger, inkludering, synstolkning, og det nylig lanserte kravet om 34 
tilgjengelighetserklæring på nettsidene til offentlige virksomheter.    35 

 36 

Statsbudsjettet for 2023 37 
Budsjettarbeidet er en langsiktig prosess. Allerede før budsjettet for 2023blir bestemt av Stortinget, 38 
vedtar NSO sine budsjettprioriteringer (studentkravet) for 2024. Dette pleier å skje på SST3. På 39 
siste SST-møte før jul i fjor vedtok sentralstyre fire statsbudsjettkrav for budsjettet 2023: 40 

https://www.universell.no/
https://www.uutilsynet.no/tilgjengelighetserklaering/tilgjengelighetserklaering/1127
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Studentkravet for 2023 // #studentkravet vedtatt av SST-21/22:  41 

• Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 42 
• Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 43 

studentboliger, med et mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad. 44 
• Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 45 
• Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen. 46 

Opp mot endelig vedtak av statsbudsjett i desember har det vært et overordnet fokus å delta i 47 
høringer, og jobbe opp mot de ulike partiene.  48 

Vi deltok i to offisielle budsjetthøringer, i utdanningskomiteen, og i utenrikskomiteen. 49 

Tematikk vi tok opp i utdannings- og forskningskomiteen; (se stream og les innlegg) 50 

• Studieavgift for internasjonale studenter - Gratisprinsippet 51 
• Studiestøtte - Øke studiestøtten til 1,5G 52 
• Studentboliger – Tilskudd til 3000 nye studentboliger, samt tilskudd til oppgradering av 53 

2000 eksisterende boliger. 54 

Tematikk vi tok opp i utenrikskomiteen; (se stream) 55 

• Utdanningsbistand 56 
• Forskningsbistand 57 

Vi spilte også inn et skriftlig innspill til finanskomiteen, som tok opp; 58 

• Studieavgift for internasjonale studenter 59 
• Studiestøtte 60 

Videre har det vært et stort fokus på møter med de ulike partiene, hvor vi har hatt møte med Rødt, 61 
SV, og SP og AP sin utdanningsfraksjon, for å spille inn våre krav til endelig statsbudsjett.  62 

 Vi har brukt media, sosiale medier og egen nettside, for å kommentere partiene sine alternative 63 
budsjettforslag og for å sette NSO sine krav på dagsorden.  Statsbudsjettarbeid er løpende, og det 64 
vil fortsatt være et fokus på å påvirke statsbudsjettet for 2023 frem til det vedtas av Stortinget i 65 
desember.  66 

Kontakt med kontrollkomiteen 67 
Etter SST2 har arbeidsutvalget vært i kontakt med kontrollkomiteen, som har løftet en bekymring 68 
for at arbeidsutvalget muligens har brutt NSOs vedtekter i arbeidet med statsbudsjettet for 2023 69 
etter lekkasjen om at regjeringen ville foreslå å innføre skolepenger for internasjonale studenter 70 
utenfra EØS og Sveits. Som et resultat av denne bekymringen og kontrollkomiteens tolkning har 71 
de meldt en sak om dette til behandling på SST3. 72 

Arbeidsutvalgets vurderinger og redegjørelser for dette er beskrevet i sakspapiret tilknyttet sak 73 
SST3 06.10-22/23 Prosess rundt arbeidet med statsbudsjettprioriteringer for 2023.  74 

Høstkonferansen 75 
Fra fredag 28. oktober - 30. oktober arrangerte vi vår årlige Høstkonferanse. Denne gangen gikk 76 
konferansen av stabelen i Trondheim, og vi startet fredagsettermiddag med besøk og innledning 77 
fra rektor Anne Borg. Konferansens tema var: “Fremtidens student, hvem – hva – hvordan?” AU la 78 

https://student.no/aktuelt/nyheter/studentene-med-klar-melding-til-stortinget
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2022/H264-full/N-202/10/24/N-202-20221024-140345.mp4&msid=255&dateid=10004943
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opp til en bred og åpen debatt, hvor vi ønsket å provosere, utfordre sannheter i studentbevegelsen 79 
og sette ting på spissen. I løpet av de tre dagene hadde vi en god blanding av faglige foredrag, 80 
plenumsdiskusjon, og gruppediskusjoner. På søndagen hadde vi en sesjon om gratisprinsippet, og 81 
om hvordan vi fortsetter å holde liv i denne saken frem mot forhandlingene mellom regjeringen og 82 
SV. I tillegg til at det var spennende debatter på det faglige opplegget, trakk dette seg ut også i det 83 
sosiale. Vi hadde team building og 3-KAMP på Trondheim Arena på fredag, og vi arrangerte 84 
Halloweenfest på lørdag kveld. På Halloweenfesten var det både premieutdeling og 85 
spontanopptreden fra studentkoret Tinnitus. Vi har i etterkant sendt ut evalueringsskjema til alle 86 
deltakere, og vil ta med oss innspillene videre til planleggingen og gjennomføringen av kommende 87 
arrangement. 88 

Medlemslagskontakt 89 
I løpet av perioden har vi gjennomført flere fysiske og digitale møter med medlemslag som en del 90 
av vårt arbeid med å følge dem opp. Vi opplever kontakten mellom medlemslagene og NSO som 91 
god, og har startet arbeidet med å planlegge en ny ledersamling i januar. 92 

Mandag 7. november gjennomførte vi også et nytt digitalt medlemslagsmøte, som var det nest 93 
siste digitale medlemslagsmøtet dette halvåret. Her gav vi medlemslagene informasjon om 94 
sentralstyrets vedtak i tentativ saksliste til landsmøtet, og fortalte hvordan vi vil arbeide med 95 
revidering av politiske plattformer videre. For dette digitale medlemslagsmøtet inviterte vi også 96 
sentralstyret, slik at de kunne lytte til medlemslagenes tanker rundt NSOs statsbudsjettkrav for 97 
2024. Etter dialog med kontrollkomiteen rundt statsbudsjettet for 2023 valgte vi også å invitere 98 
dem som observertører til møtet, slik at de kunne erfare hvordan disse møtene blir gjennomført 99 
med en noe ny form etter evalueringer fra forrige periode. Under det neste medlemslagsmøte vil vi 100 
gjennomføre en evaluering av hvordan medlemslagene har opplevd de digitale 101 
medlemslagsmøtene så langt i perioden. Slik at vi kan videreutvikle møtene som en arena for 102 
medvirkning i NSO, og som en arena for erfaringsutveksling mellom medlemslagene.  103 

Videre har vi vært i kontakt med medlemslagene i forbindelse med første innspillsrunde til 104 
revidering av politiske plattformer, som står mer beskrevet under rapportens del om dette. 105 

Politiske komiteer og fagrådet 106 
I perioden har vi satt i gang en prosess med de politiske komiteene for å kartlegge mulige behov 107 
for å gjøre justeringer i den respektive komiteens fremdriftsplan i lys av sentralstyrets vedtak om 108 
plattformbehandling i tentativ saksliste til landsmøtet i 2023. Tre av fire komiteer så et behov for at 109 
det burde gjøres justeringer i sine fremdriftsplaner, og det ble utarbeidet forslag til endringer som 110 
kunne ivareta komiteenes behov og hindre dobbelt-/unødvendig arbeid. Arbeidsutvalget vedtok, 111 
etter at den respektive politiske komiteen hadde stilt seg bak forslagene til justeringer i sin 112 
fremdriftsplan, endringene under AU-møte 15 den 10. november. 113 

Videre har vi vært i kontakt med samtlige politiske komiteer i forbindelse med første innspillsrunde 114 
til revidering av politiske plattformer, som står mer beskrevet under rapportens del om dette, og 115 
invitert til et møte med de politiske komiteene den 23. november. 116 

Fagrådet var for første gang som arbeidsutvalget er kjent med invitert til Høstkonferansen som 117 
deltaker der. Vi opplevde dette som en god involvering av fagrådet i organisasjonen.  118 

Media 119 
I perioden 10. oktober til 17. november har NSO hatt treff i 114 unike artikler, der vi i 49 av 120 
artiklene har hatt sitat eller vært sitert med navn. Vi har i gjennomsnitt hatt 3 treff per dag 121 
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(sammenlignet med samme periode i fjor: 110 unike artikler, 47 med sitat/benevnelse, og 3 i 122 
gjennomsnitt per dag). Siden 1. juli og frem til 18. november har vi hatt 1 045 unike artikler. 123 
(sammenlignet med samme periode i fjor: 706 unike artikler). 124 

Vi har gjort tre podcastinnspillinger med henholdsvis Studenttorget, Lånekassen og Negotia Ung. 125 
Vi har sammen med Universitas fått gjennomført en undersøkelse der resultatene fra den 126 
publiseres i ukentlige artikler. Det har gitt oss mulighetene til å kommentere på ferske tall om 127 
relevante tematikker.  128 

Vi har også fått gjennomført en undersøkelse av SENTO research om studiestøtte. Den har vi 129 
brukt til å aktualisere saken om studiestøtte og komme oss på i større medier. 130 

Revidering av politiske plattformer 131 
Arbeidsutvalget har startet opp arbeidet med revidering av utdanningspolitisk plattform og 132 
velferdspolitisk plattform. Vi har hatt interne diskusjoner på kontoret for å finne ut av hvordan vi 133 
skal jobbe sammen, i grupper og hver for oss. Vi jobber i skrivende stund med å få oversikt over 134 
eksisterende politikk i plattformer, politiske dokumenter og resolusjoner samt sette en struktur for 135 
de reviderte plattformene. 136 

Vi har startet første runde med involvering av både medlemslag og komiteer. Dette er den første 137 
av to innspillsrunder vi vil gjennomføre. I denne runden er det først og fremst de overordnede 138 
innspillene vi har spurt etter. På medlemslagsmøte 7. november hadde vi en diskusjon rundt 139 
plattformene og politikken vår. Det ble i etterkant av møtet sendt ut en invitasjon til alle 140 
medlemslag til å komme med skriftlige innspill til arbeidsutvalgets arbeid. Fristen for å komme med 141 
innspill er 9. november. Komiteene har mottatt en e-post med invitasjon til å komme med skriftlige 142 
innspill med samme frist, og er invitert til et møte på kontoret den 23. november. Der vil komiteene 143 
få mulighet til å komme med sine innspill muntlig.  144 

Vi har så smått også begynt å invitere våre samarbeidspartnere til å komme med innspill til vår 145 
politikk. Dette har vi blant annet gjort ved å invitere aktuelle aktører muntlig i andre møter til å 146 
komme med innspill til oss i arbeidsutvalget. 147 

Ekstern deltakelse, samarbeid og representasjon 148 
I løpet av perioden vil vi trekke frem disse møtene/arrangementene hvor vi har deltatt, representert 149 
eller samarbeidet om: 150 

- UNIVERSELL – Sammen med LMPK har vi hatt et møte med UNIVERSELL for å snakke 151 
om NSOs politikk og hva som er viktig for oss i arbeidet med å sikre gode læringsmiljøer og 152 
universell utforming fremover.  153 

- Sikt – Vi har gjennomført et møte med Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør for å 154 
snakke om digitaliseringen av sektoren og etablere faste møteplasser mellom NSO og Sikt. 155 

- Digitaliseringskonferansen – Vi har deltatt på den årlige nasjonale konferansen for 156 
digitalisering i høyere utdanning. Temaet for konferansen var “Fremtidens underviser - i 157 
skjæringspunktet mellom fag, pedagogikk og teknologi”. Her fikk vi interessante foredrag, 158 
gode faglige diskusjoner og møtt en rekke sentrale aktører i sektoren. 159 

- Helse- og omsorgsdepartementet - Gjennomført to møter.  Ett møte med statssekretær 160 
Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet om viktigheten av å inkludere studenter som 161 
gruppe inn i den nye Folkehelsemeldingen, samt sikre studentene et helsetilbud i 162 
vertskommunene. Og ett annet  møte med statssekretær Arnesen i HoD om forebygging og 163 
behandlingsreformen.  164 
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- Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning – Simen kan denne. 165 
- Samskipnadsrådet - Deltok på samskipnadsrådets årsmøte. Dette er en felles arena for 166 

alle studentsamskipnader i Norge. På samskipnadsmøtet bidro vi også i en paneldebatt om 167 
psykisk helse.  168 

- BM83 - NSO har deltatt på styremøte i ESU. Utfallet av dette møtet gjenstår å se, men i 169 
skrivende stund virker møtet lovende. Bjørn Olav og Ina deltok denne gangen på vegne av 170 
organisasjonen.  171 

- UHR-Utdannings enhetsmøte - Deltok på heldagsmøte i Hamar. Her diskuterte vi SHOT-172 
undersøkelsen, arbeidsfordeling mellom UH-sektoren og fagskolesektoren, og prosjektet for 173 
nasjonalt masteropptak.  174 

- UHR-Forsknings enhetsmøte og AU-møte - deltok på heldagsmøte i Bergen. Snakket om 175 
statsbudsjettet, langtidsplanen for høyere utdanning og forskning, NOR-CAM, ny forskrift 176 
om ansettelse og opprykk og betydningen av European Research Area – tiltak i en norsk 177 
kontekst.  178 

- Møte med Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen – i forbindelse med høring på 179 
ny boklov, har vi hatt møter med relevante interessenter.  180 

- Språkrådet - på møtet med språkrådet hadde vi gode samtaler om norsk fagspråk, 181 
prosessen med etableringen av et nasjonalt TermWiki, fagspråk i praksis på institusjonene, 182 
og fremtidig samarbeid.  183 

- Forskningsrådet - administrerende direktør, Mari Sundli Tveit var på besøk på NSO-184 
kontoret. Vi snakket om studentdeltagelse i forskning, den kommende Forskningsmeldinga, 185 
den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet og fremtidig samarbeid.  186 

- Tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren - sammen med UHR og fagforeningene 187 
i sektoren deltok vi på et møte med statssekretær Oddmund Hoel om tillitsreformen. På 188 
dette møtet fikk vi blant annet vite at forslag til nye finansieringskategorier vil komme på 189 
høring før jul. 190 

- Akademikerne – Vi har vært på møte med Akademikerne - arbeidstakerorganisasjon for 191 
personer med utdanning på masternivå eller lignende. Her diskutert vi blant annet 192 
statsbudsjettet, opptakssystemet og revidering av plattformer.  193 

- Råd for studieforberedende utdanningsprogrammer – Kunnskapsdepartementet har 194 
opprettet et nasjonalt råd for de studieforberedende utdanningsprogrammene, der NSO har 195 
fått en fast plass. Rådet skal være et rådgivende organ for myndighetene og skal ivareta 196 
alle de studieforberedende utdanningsprogrammene og se disse i et helhetlig perspektiv. 197 
Dette blir en arena for NSO å fremme vår politikk som går på den videregående 198 
opplæringen og det å være studieforberedt. Det første møtet var et infomøte. 199 

- Ekspertgruppen for digital læringsanalyse - Vi har vært på møte med ekspertgruppen 200 
for digital læringsanalyse for å gi innspill til arbeidet med læringsanalyse. Vi har blant annet 201 
gitt innspill om studentmedvirkning og personvern.   202 

- Nasjonalt forum for karriereveiledning – Vi har deltatt på møte i det nasjonale forumet 203 
for karriereveiledning i skolen. Her ble fremtidens karriereveiledning i grunnskolen og den 204 
videregående opplæringen diskutert.  205 

 206 

Undersøkelser 207 
Universitas-undersøkelsen som ble skissert i arbeidsutvalgets rapport til SST2 er gjennomført og 208 
resultatene er klare. Siden NSO eier disse funnene sammen med Universitas kan vi ikke redegjøre 209 

https://laringsanalyse.no/
https://laringsanalyse.no/


Vedlegg 1 til sak SST3 01.05-22/23: Rapporter side 6 

for funnene til sentralstyret eller andre i organisasjonen, da det er sperrefrist på tallene frem til de 210 
publiseres. 211 

Videre har vi gjennomført en liten tilleggsundersøkelse sammen med SENTIO som vi vil bruke 212 
resultatene av i vår politikkutvikling, som studenters reisevaner til campus, klaging på eksamen og 213 
kjennskap til studentdemokrati. Sistnevnte vil vi bruke mer sammen med medlemslagene, da 214 
enkelte av resultatene her kan brukes til å styrke de lokale studentdemokratiene. 215 

Avslutningsvis har vi gjennomført en befolkningsundersøkelse, også med SENTIO, for å kartlegge 216 
hva befolkningen og ulike velgergrupper mener om skolepenger for internasjonale studenter og om 217 
størrelsen på studiestøtten. 218 

Internasjonalt samarbeid 219 
Vårt internasjonale samarbeid i NSO retter seg primært mot NOM og ESU. I både NOM og ESU 220 
har vi en konstruktiv dialog og jobber systematisk med felles prosjekter og for å bidra inn i 221 
hverandres organisasjoner. Dette skjer både på fysiske og digitale møteplasser. Terskelen for å ta 222 
kontakt med hverandre er lav og vi begynner etter hvert å bli godt kjent. 223 

NSO samarbeider med mange studentorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil 224 
jeg derfor rapportere til sentralstyret om et spesielt godt samarbeid med Studentenes og 225 
Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Erasmus Student Network Norway (ESN 226 
Norway) og Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT). Som et slags eksempel tok 227 
SAIH med seg The Zambia National Students Union (ZANASU) på besøk på kontoret hos oss i 228 
Holbergs gate 1, tirsdag 8. november. 229 

16. november fikk vi innvilget vår søknad om å arrangere Board Meeting for European Student 230 
Union i 2024. 231 

Handlingsplanen 232 
• Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet. 233 

Kommentar – Se arbeid med statsbudsjettet.  234 
 235 

• Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO etter pandemien og 236 
hvordan NSO best kan møte endringene i, og holde seg relevant for, studentmassen. 237 
Kommentar – Etter gjennomføringen av Høstkonferansen venter vi spent på 238 
deltakerevalueringene, slik at vi kan bruke disse til å videreutvikle NSOs arrangementer. 239 
Videre vil arbeidsutvalget vise til forslag til spesifisert budsjett for 2023, hvor vi har foreslått 240 
endringer blant annet knyttet til formøtets form, én ekstra ledersamling i året og endring i 241 
fagrådets møtestruktur.  242 
 243 

• At det skal være et mål å styrke medlemslagenes og komitéenes medvirkning og 244 
posisjon i organisasjonen.  245 
Kommentar – Arbeidet med dette punktet kan oppsummeres i Medlemslagskontakt og 246 
Politiske komiteer og fagrådet. 247 
 248 

• Å styrke studentenes utdanningskvalitet slik at studentstemmen blir hørt. 249 
Utdanningskvaliteten skal stå sterkt ved arbeidet for desentralisert utdanning og 250 
langtidsplan for livslang læring. 251 
Kommentar – Vi er i planleggingen av møte med direktør i NOKUT, Kristin Vinje. Der vil vi 252 
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snakke om faste møteplasser, innspill til utdanningspolitisk plattform og den pågående 253 
evalueringen av Studiebarometeret.  254 

Vi følger opp arbeidet med Utsynsmelding og langtidsplan for høyere utdanning og   255 
 forskning, der det varsles flere tiltak knyttet til desentralisert utdanning og livslang læring.  256 

Vi har vært på besøk hos Høgskolesenteret i Kongsvinger for å lære mer om   257 
 studiesentrene og desentralisert utdanning.  258 

Vi har avgitt innspill til ekspertgruppen for akkreditering av universiteter og høyskoler. Her  259 
 har vi blant annet pekt på viktigheten av utdanningskvalitet, NOKUTs rolle som faglig  260 
 uavhengig tilsynsorgan og politisk styring.  261 

• At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle 262 
studentenes økonomiske situasjon og rettigheter i gjennomgangen av 263 
studiefinansiering som er annonsert i regjeringsplattformen.  264 
Kommentar – Har jobbet videre med statsbudsjettkravet om å øke studiestøtten (se opp 265 
mot arbeid med statsbudsjett).  266 
 267 

• Et helhetlig helsetilbud hvor terskelen til å oppsøke helsehjelp senkes, ved at kvalitet 268 
økes, og ventetid samt økonomisk belastning reduseres, særlig angående tannhelse. 269 
Psykisk helse må prioriteres, blant annet med fokus på læringsmiljø og forebygging. 270 
Kommentar – Har deltatt i utvalgsmøte med Studentenes helse og trivselsundersøkelse, 271 
samt deltatt i flere innspillmøter med helse- og omsorgsdepartementet for å sette lys på 272 
ulike velferdstilbud, finansiering av disse og følgeforskning på dataen som forekommer av 273 
ulike studentundersøkelser.  274 
 275 

• UH-sektoren skal ta ansvar for å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 276 
2030, og det skal jobbes for et globalt samarbeid for å nå målene. 277 
Kommentar – Vi har startet arbeidet med NSOs bidrag til den nasjonale 278 
Bærekraftskonferansen (SDG Conference Bergen). Vi har gitt muntlige og skriftlige innspill 279 
til den norske delegasjonen fra klima- og miljødepartementet, som skal delta på COP-27 i 280 
Sharm-El Sheikh. I anledning COP-27 deltok vi på en demonstrasjon utenfor Stortinget, 281 
initiert av Changemaker. Til slutt har vi deltatt på et intervju med Green Erasmus, om 282 
hvordan man kan integrere bærekraft i utdanningene.   283 
 284 

• Den norske studentbevegelsen står solidarisk med studenter i andre land. Muligheter 285 
til utdanning, akademisk frihet og ytringsfrihet skal ikke forhindres av trusler, krig 286 
eller konflikter. 287 
Kommentar – Vårt viktigste bidrag i denne sammenheng siden SST2, har vært å følge opp 288 
resolusjonen fra SST2 med en artikkel i Khrono om situasjonen for studenter og 289 
akademikere i Iran.  290 
 291 

• I løpet av perioden 2022/23 skal NSOs driftstilskudd utredes, og det skal presenteres 292 
alternativer til vedtak for landsmøtet 2023. 293 
Kommentar – Arbeidet med dette punktet til nå kan oppsummeres i diskusjonssaken om 294 
driftstilskuddet. 295 
 296 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/anbud-konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2022/innspill-til-ekspertgruppen-for-akkreditering-av-universiteter-og-hoyskoler/id2946584/
https://student.no/aktuelt/nyheter/nso-star-i-solidaritet-med-iranske-studenter-og-akademikere
https://student.no/aktuelt/nyheter/nso-star-i-solidaritet-med-iranske-studenter-og-akademikere
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• At studenter sin lovfestede rett til universell utforming skal styrkes med økonomiske 297 
midler til institusjonene og studentsamskipnadene. Flere virkemidler for 298 
tilrettelegging må gjøres tilgjengelig, og det som finnes må gjøres enklere tilgjengelig 299 
både fra institusjonene og staten. 300 
Kommentar – Vi har løftet denne problemstillingen i møte med Universell.    301 

Problemstillinger rundt digital universell utforming og tilrettelegging ble presentert og 302 
diskutert på årskonferansen til Universell. Dette ga faglig utbytte vi kan bruke i 303 
politikkutvikling, samt at vi fikk fremmet NSOs politikk til sentrale aktører i sektoren.  304 

• NSO skal jobbe for å knytte akademia tettere sammen med arbeids- og næringslivet, 305 
gjennom tiltak som flere arbeidslivsrelevante praksisplasser i samarbeid med 306 
utdanningsinstitusjonene. 307 
Kommentar – Vi har vært på møte med ansvarlig for innovasjon og kompetanse, og 308 
forskning og innovasjon i NHO. Videre har vi dialog med Det Norske Vitenskapsakademi, 309 
for å se på muligheten for å skape flere arenaer der studenter og medlemmer av akademiet 310 
kan møtes.  311 
 312 

• De ulike utdanningsinstitusjonenes forståelse for hva fusk er bør undersøkes, i mål 313 
om å få en bred felles enighet for hva fusk er, og hvordan fusk skal behandles. 314 
Kommentar – Dette har vi ikke jobbet med siden forrige sentralstyremøte, men vil følge det 315 
opp i relevant prosesser i 2023, deriblant revideringen av UH-loven.  316 

Per dags dato har NSO nesten ikke noe politikk om fusk. Dette ønsker vi å få med i 317 
revideringen av utdanningspolitisk plattform.  318 
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VEDLEGG 2: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA LÆRINGSMILJØPOLITISK KOMITÉ (LMPK) 2 
De politiske komiteene skal rapportere skriftlig til hvert sentralstyremøte. Under kommer LMPK sin 3 
rapport over arbeidet i komiteen fra 10.10.2022 – 16.11.2022.  4 

Komiteens medlemmer er: 5 

Sara Mediå (fungerende leder) 6 
Rolf Martin Aspenes 7 
Svein-Erik Strandabø Olsen 8 
Morten Stene 9 

Varaer (i prioritert rekkefølge): 10 
1. Katrine Bryggeså Øydna 11 
2. Ask Johannes Grande 12 

Oversikt over møter/arrangementer 13 

Kulepunktliste over møter komiteen har hatt og arrangementer komiteen har deltatt på. 14 

• Møte med Universell, 28. oktober 15 
• NSOs Høstkonferanse, 28. – 30. oktober 16 

Arbeid med fremdriftsplan 17 

Redegjør for komiteens arbeid med fremdriftsplanen. 18 

Komitéens fremdriftsplan er blitt revidert i etterkant av at saken om plattformrevideringer på neste 19 
landsmøte, som ble tatt opp på SST2. Endringene foretatt har på ulike måter frigjort kapasitet i 20 
komiteen til å delta i behandlingen av politiske plattformer. Dette har blitt gjort ved å forskyve en 21 
del frister, forandre på formen av sluttproduktet til et punkt og fjerne et annet punkt fullstendig. 22 

Komitéen har fortsatt arbeidet med de resterende punkter i fremdriftsplanen på selvstendig vis, og 23 
ser fram til å jobbe sammen ved neste komité-samling :) 24 

Andre aktuelle saker 25 

Er det annet komiteen har arbeidet med som kan være av interesse for sentralstyret? 26 

Grunnet de endringer som har skjedd i komitéens sammensetning har komiteen valgt å revidere 27 
vår planlagte møteplan, slik at den er mer i tråd med nåværende komité-medlemmers kalendere. 28 



SST3 01.05-22/23 Rapporter  vedlegg 3 

  2 sider 

VEDLEGG 3: 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 27.10.2022 – 02.12.2022.  4 

Komiteens medlemmer er: 5 

Karl Oskar Lie Bjerke (leder) 6 
Jelle Sebastian Bruin (nestleder) 7 
Karl Henrik Storhaug Reinås 8 
Linnea Barberini 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 05.11.22 – 06.11.22 13 

Arbeid med fremdriftsplan 14 

I tråd med opprinnelig fremdriftsplan, og slik det ble rapportert om på SST2, skulle komiteen 15 
ferdigstille en resolusjon med navn fremtidens akademia til dette sentralstyremøtet. Komiteen lå 16 
godt an til å nå dette målet. 17 

01.11.22 mottok komiteen en e-post fra arbeidsutvalget der vi ble presentert for en mulighet til å 18 
endre vår fremdriftsplan i lys av vedtakene som ble gjort på SST2 om behandling av politiske 19 
plattformer på Landsmøtet til våren. I samråd med vår fagperson i arbeidsutvalget, ble vi i etterkant 20 
av denne e-posten enige om å endre ordlyden i vår fremdriftsplan. Endringen innebar blant annet 21 
at vi ikke lenger skulle skrive to separate politiske dokumenter på hhv. fremtidens akademia og 22 
digitalisering, men heller arbeide inn punkter på disse to tematikkene i Utdanningspolitisk plattform 23 
(som er blant plattformene som nå skal behandles på landsmøtet til våren) i samråd med 24 
fagperson i arbeidsutvalget. 25 

Vi brukte derfor litt av tiden sist samling på å områ oss endringene i fremdriftsplanen. Resten av 26 
tiden ble brukt til å gå grundig gjennom hele utdanningspolitisk plattform, der vi i stor grad da 27 
fokuserte på de opprinnelige punktene i den første fremdriftsplanen om fremtidens akademia og 28 
digitalisering. Vi la ned et godt arbeid denne samlingen, og vi sitter igjen med en rekke konkrete 29 
forslag vi ser frem til å diskutere med arbeidsutvalget ved en passende anledning. 30 

Årets siste samling for komiteen vil finne sted i Bergen helgen uke 49. Der er ambisjonen å 31 
ferdigstille våre innspill ifm. utdanningspolitisk plattform, og samtidig begynne det sonderende 32 
arbeidet rundt det andre punktet i fremdriftsplanen. Vi vil også der fastsette vår møteplan for våren 33 
2023. 34 

Komiteens møteplan 35 

• Fysisk samling i Bergen 10.12.22 – 11.12.22 36 
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Øvrig 37 

Som følge av eksamenstid og forpliktelser knyttet til jobb, er det beklageligvis ingen fra komiteen 38 
som har anledning til å stille på SST3. Dersom det er spørsmål knyttet til rapporten, eller til 39 
komiteens arbeid for øvrig, kan disse rettes til leder via e-post. 40 

Med vennlig hilsen,  41 
Karl Oskar, Jelle, Karl Henrik, Linnea og Fredrik 42 
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VEDLEGG 4: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA INTERNASJONAL KOMITÉ SST3 2 
De politiske komiteene skal rapportere skriftlig til hvert sentralstyremøte. Under kommer 3 
Internasjonal Komité sin rapport over arbeidet i komiteen fra 12.10.2022 – 15.11.2022.  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 

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

● Møte 20.10.2022 13 

Komiteen hadde planlagt digitalt møte 20.10.2022. Dessverre var det i siste liten få som kunne 14 
møte lengre enn en kort stund, og mye planlegging av videre arbeid for semesteret ble derfor gjort 15 
over chat/i direkte samtaler i etterkant. Det kom frem i forkant og under møtet at mange av 16 
komiteens medlemmer generelt hadde mindre kapasitet i perioden oktober-november  som følge 17 
av andre verv/skole.  18 

● SST2 og Høstkonferanse 19 

Nestleder deltok for komiteen på SST og 3 komitemedlemmer deltok på høstkonferansen. Vi var 20 
veldig fornøyde med bolkene på høstkonferansen, og syns det var spesielt kjekt å få snakke med 21 
medlemslag om hvilke utfordringer og løsninger de hadde på det internasjonale felt.  22 

Komiteens møteplan 23 

Komiteens møteplan har endret seg noe fra SST2. Planlagt fysisk møte 18-20 november, er blitt 24 
flyttet til 9-11 desember ettersom det var få i komiteen som hadde anledning originalt planlagt helg.  25 

Andre aktuelle saker 26 

Komiteen har i henhold til fremdriftsplanen ferdigstilt revidering av “Survival Guide”. Perioden fra 27 
siste SST har generelt vært en stillere periode i komiteen. 28 

 29 
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VEDLEGG 5: RAPPORTER 1 

RAPPORT FRA VELFERD OG LIKESTILLINGSPOLITISK KOMITE  2 
De politiske komiteene skal rapportere skriftlig til hvert sentralstyremøte. Under kommer VLPK sin 3 
rapport over arbeidet i komiteen fra 29.10.2022 – 22.11.2022.  4 

Komiteens medlemmer er: 5 

Marte Bråteng (leder) 6 
Edward Glorud Sveen (nestleder) 7 
Henriette Bøe 8 
Ida Lutro 9 
Karl Mangus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng  10 

Oversikt over møter/arrangementer 11 

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

• Møte på Zoom 21.11 13 

Arbeid med fremdriftsplan 14 

Grunnet sykdom denne perioden har komiteen ikke fått jobbet like mye som ønsket. Vi fikk hatt et 15 
felles møte 21 november om hvordan vi ligger på fremdriftsplanen og hvordan vi skal arbeide 16 
fremover. Fram mot jul skal det jobbes mot høringsrunden til plattformen som skal inn 9 17 
desember.. Videre skal det arbeides med dokumentet om studenthelse frem mot møte i midten av 18 
januar.  19 

Komiteens møteplan 20 

• 23 november zoom møte au og komiteene 21 
• Zoom møte 6. desember  22 

Andre aktuelle saker 23 

Er det noen spørsmål er det bare å ta kontakt på epost: Marte.brateng@hiof.no  24 

mailto:Marte.brateng@hiof.no
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Sentralstyret Sakspapir 

 
 

Møtedato 
 

02.12.2022-04.12.2022 

Ansvarlig 
 

Arbeidsutvalget 
 

Saksnummer 
 

SST3 01.06-22/23  

Gjelder 
 

Protokollsaker 

Vedlegg til saken: 1 
1. Protokoll for SST2 22/23 2 
2. Protokoller fra Arbeidsutvalget 3 

PROTOKOLLSAKER 4 

 5 

FORMÅL 6 
Godkjenne protokollen fra Sentralstyremøte 2 2022/2023, og ta arbeidsutvalgets protokoller til 7 

orientering. 8 

Lenke til protokoll fra sentralstyremøte SST2 2022/2023. 9 

Lenke til protokoller fra Arbeidsutvalget  10 

SAKSPRESENTASJON 11 

Alle protokoller gjøres tilgjengelig elektronisk på student.no/dokumenter etter behandling på 12 

sentralstyremøte.  13 

 14 

INNSTILLING 15 

• Protokollen fra sentralstyremøte 2 2022/2023 godkjennes 16 

• Protokollene fra arbeidsutvalgets møter tas til orientering. 17 
 18 
  19 

https://student.no/images/protokoller/Protokoll_SST_2_samlet_fil.pdf
https://student.no/images/dokumenter/protokoller/Samlet_protokoller_AU12_AU13_AU14.pdf
https://student.no/images/protokoller/Protokoll_SST_2_samlet_fil.pdf
https://student.no/images/dokumenter/protokoller/Samlet_protokoller_AU12_AU13_AU14.pdf
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Sentralstyret Protokoll  

 
 

Møte SST2-22/23 
Dato 
 

27.10.202228.10.2022  

Protokollførere Line Willersrud (Sekretariatet) 
Arkiv 
 

Sak 21/245, journalpost 2021002739 

Vedlegg til protokollen: 
1. Resolusjon – NSO står i solidaritet med Iranske studenter og akademikere 
2. Resolusjon – Fremtidens opptakssystem 
3. Kommune og fylkestingsvalget 2023 
4. Foreløpig saksliste til landsmøtet 2023 

 
Til stede fra sentralstyret:  
Elida Linnea Slettum, Martin Belov, Nils Herman Lien Håre, Didrik Svellingen 
Kristoffer Egset, Stellan Hjerpset-Østlie, Kristian Stave, Eilif Finnseth, Frida Rasmussen (vara), 
Vegard Sjaastad Hansen (vara). 
 
Observatører til stede: 
Maika Marie Godal Dam (arbeidsutvalget), Simen Tjølsen Oftedahl (arbeidsutvalget), Jørgen Valseth 
(arbeidsutvalget), Bjørn Olav Østeby(arbeidsutvalget), Ina Maria Finnerud(arbeidsutvalget), Maya-
Katrin Skjeldal (arbeidsutvalget), Johannes Saastad (Kontrollkomiteen), Kristine Vilde Sandtrøen 
(Internasjonal komité), Henriette Seim (Valgkomiteen), Vilde Haukland (Valgkomiteen), Sara Mediå 
(Læringsmiljøpolitisk komité). 
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ENDELIG SAKSLISTE: 
 

00 Konstituering ............................................................................................................................ 3 

SST2 00.04-22/23 Konstituering .................................................................................................. 3 

SST2 00.04.01-22/23 Godkjenning av innkalling ...................................................................... 3 

SST2 00.04.02-22/23 Godkjenning av saksliste ....................................................................... 3 

SST2 00.04.03-22/23 Godkjenning av møteledelse ................................................................. 3 

01 Rapporter og orienteringer ...................................................................................................... 4 

SST2 01.03-22/23 Rapporter ....................................................................................................... 4 

SST2 01.04-22/23 Protokollsaker ................................................................................................ 4 

03 Resolusjoner og uttalelser....................................................................................................... 5 

SST2 03.02-22/23 Resolusjoner .................................................................................................. 5 

04 Valg ............................................................................................................................................ 7 

SST2 04.01-22/23 Valg av Vedtekskomite ................................................................................... 7 

SST2 04.01.01-22/23 Valg av vedtekstkomite .......................................................................... 7 

06 Innkomne saker ........................................................................................................................ 8 

SST2 06.03-22/23 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2023 .......................................................... 8 

SST2 06.04-22/23 Kommune og fylkestingsvalget 2023 .............................................................. 9 

SST2 06.05-22/23 SØKNAD om MEDLEM fra NOROFF UNIVERSITY COLLEGE .................. 11 
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00 KONSTITUERING 
 

SST2 00.04-22/23 KONSTITUERING 

SST2 00.04.01-22/23 GODKJENNING AV INNKALLING 
 
Forslag til vedtak: 

Innkalling godkjennes 
Vedtatt 
 
 

SST2 00.04.02-22/23 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Forslag til vedtak: 

Sakslisten godkjennes, hvor følgende resolusjoner tas inn på sakslisten:  
o Tilskuddsrammen må økes behandles 
o Vi må sikre Norges studentbarnehager behandles 

Vedtatt 
 
 

SST2 00.04.03-22/23 GODKJENNING AV MØTELEDELSE 

 
Forslag til vedtak: 

Aleksander Gjøsæter, Maya Sol Sørgård og Anne Helene Bakke godkjennes som 
ordstyrere. 

Vedtatt 
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01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
 

SST2 01.03-22/23 RAPPORTER 
 
Forslag til vedtak: 

• Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering. 
• Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. 
• Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. 
• Rapport fra læringsmiljøpolitisk komite tas til orientering. 
• Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. 

Vedtatt 

 

 

SST2 01.04-22/23 PROTOKOLLSAKER 
 
Forslag til vedtak: 

• Protokollen fra sentralstyremøte 1 22/23 godkjennes. 
• Protokollene fra arbeidsutvalgets møter tas til orientering. 

Vedtatt 
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03 RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
 

SST2 03.02-22/23 RESOLUSJONER 
 
Forslag til vedtak: 

• Resolusjon “Studenter må sidestilles med arbeidstakere” avvises.  
• Resolusjon “Fritak fra egenandelsordningen” avvises.  
• Resolusjon “Gratis influensavaksiner” avvises.  
• Resolusjon “Fremtidens opptakssystem” vedtas.  
• Resolusjon “Norske studenter står i solidaritet med iranske studenter og akademikere” 

vedtas. 
Vedtatt 
 
 
Følgende resolusjoner er fremmet til behandling: 

- Studenter må sidestilles med arbeidstakere   
- Fritak fra egenandelsordningen  
- Gratis influensavaksiner  
- Fremtidens opptakssystem  
- Norske studenter står i solidaritet med iranske studenter og akademikere 
- Tilskuddsrammen må økes  
- Vi må sikre Norges studentbarnehager  

 
Følgende resolusjoner ble vedtatt behandlet under møtet 

- Fremtidens opptakssystem  
- Norske studenter står i solidaritet med iranske studenter og akademikere 

 
Innkomne endringsforslag: 

 
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 

 3 
 

329 Frida Rasmussen SST 
Opprinnelig tekst 
Tilleggsforslag 
Endring / Strykning / Tillegg 
Endring 
Eventuell ny tekst 
Resolusjonen "Vi må sikre Norges studentbarnehager" oversendes til SST3 med mulighet for 
revidering fra Arbeidsutvalget. 
Vedtatt  

 

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 
 4a 

  
Eilif Finnseth SST 
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Opprinnelig tekst 
- 
Endring / Strykning / Tillegg 
Endring 
Eventuell ny tekst 
SST2 behandler alle resolusjoner utenom "Gratis influensavaksiner" 
Avvist 

 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 
 4b 

 
329 

 
SST 

Opprinnelig tekst  

Endring / Strykning / Tillegg 
Tilleggsforslag 
Eventuell ny tekst 
Vi må sikre Norges studentbarnehager 
Avvist 

 
 
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 

 5 
 

15 Eilif Finnseth 
 

Opprinnelig tekst 
Alle studenter skal ha krav på gratis influensavaksine. 
Endring / Strykning / Tillegg 
Endringsforslag 
Eventuell ny tekst 
Alle studenter som jobber i helse og omsorgssektoren, eller har kroniske helseplager, skal 
ha krav på gratis influensavaksine. 
Avvist 
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04 VALG 

SST2 04.01-22/23 VALG AV VEDTEKSKOMITE 

SST2 04.01.01-22/23 VALG AV VEDTEKSTKOMITE 
Valgkomiteens innstilling: 

• Kandidatskjemaene kom etter tidsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen. Valgkomiteen 
la derfor ikke frem en innstilling.  

 
Følgende kandidater til valg:  

• Tina Tufte Holtsdalen  
• Christina Eide 
• Harald Bolstad Evensen 
• William Giffen Sæbø 

 
Følgende ble valgt: 

• Tina Tufte Holtsdalen  
• Christina Eide 
• Harald Bolstad Evensen 
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06 INNKOMNE SAKER 
SST2 06.03-22/23 FORELØPIG SAKSLISTE TIL LANDSMØTET 2023 
 
Forslag til vedtak: 

Foreløpig saksliste til NSOs landsmøte 2023 vedtas. 
Vedtatt 

 
Innkomne endringsforslag: 
 
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 

 6 
 

48 Vegard Sjaastad Hansen SST 
Opprinnelig tekst 
Fjerne generaldebatt 
Endring / Strykning / Tillegg  

Eventuell ny tekst 
Ønsker at generaldebatten skal opprettholdes 
Avvist 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 
 8 

 
206 Elida Linnea Slettum SST 

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

- Plattform om organisering av Universitets og høyskoler avvikles.  
- Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform avvikles.  
- Utdanningspolitisk plattform revideres på landsmøtet i 2023.  
- Velferdspolitisk plattform revideres på landsmøte i 2023. 

Endring / Strykning / Tillegg 
Endringsforslag 
Eventuell ny tekst 

- Velferdspolitisk plattform revideres på Landsmøte i 2023. 
- Likestillings-, inkluderings- og mangfoldspolitisk plattform revideres på Landsmøtet 2023. 

 

Avvist 
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SST2 06.04-22/23 KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2023 
Forslag til vedtak: 

Prioriteringsliste for kommune- og fylkestingsvalget vedtas.  
Vedtatt 

 
Innkomne endringsforslag: 
 
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 

 7 
 

66 Kristoffer M Egset SST 
Opprinnelig tekst 
Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby deltidsarbeidsplasser i utdanningsløpet og 
relevante sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. 
Endring / Strykning / Tillegg 
Endringsforslag 
Eventuell ny tekst 
Jobbe for å tilby deltidsarbeidsplasser og Internships 
Trukket 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 
 9 

 
Gjennomgående Kristoffer M Egset SST 

Opprinnelig tekst 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Endring / Strykning / Tillegg 
Endring 
Eventuell ny tekst 
Endre punktliste til «bombepunktliste» 
Vedtatt 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 
 10 

 
61-64 Martin Belov SST 

Opprinnelig tekst 
Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby deltidsarbeidsplasser i 
utdanningsløpet og relevante sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. Dette vil 
kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, samtidig som 
det bidrar til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og 
kommunen/fylkeskommunen. 
Endring / Strykning / Tillegg 
Endring 
Eventuell ny tekst 
Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby relevante arbeidsplasser, trainee- 
og internship-programmer, og sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. Dette vil 
kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, samtidig som 
det bidrar til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og 
kommunen/fylkeskommunen. 
Avvist 
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Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 
 11 

 
61-64 Nils Herman  SST 

Opprinnelig tekst 
Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby deltidsarbeidsplasser i 
utdanningsløpet og relevante sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. Dette vil 
kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, samtidig som 
det bidrar til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og 
kommunen/fylkeskommunen. 
Endring / Strykning / Tillegg 
Endringsforslag 
Eventuell ny tekst 
Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby relevante og lønnet arbeidsplasser, 
trainee- og internship-programmer, og sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. 
Dette vil kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, 
samtidig som det bidrar til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og 
kommunen/fylkeskommunen. 
Vedtatt 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 
12 

 
60-64 Didrik Svellingen SST 

Opprinnelig tekst 
Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby deltidsarbeidsplasser i 
utdanningsløpet og relevante sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. Dette vil 
kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, samtidig som 
det bidrar til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og 
kommunen/fylkeskommunen. 
Endring / Strykning / Tillegg 
Endring 
Eventuell ny tekst 
Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby relevante arbeidsplasser, lærling- 
og lønnede praktikant-programmer, og sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. 
Dette vil kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, 
samtidig som det bidrar til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og 
kommunen/fylkeskommunen. 
Avvist 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 
 13 

 
61-64 Stellan Hjerpset-Østlie 

 

Opprinnelig tekst 
Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby deltidsarbeidsplasser i 
utdanningsløpet og relevante sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. Dette vil 
kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, samtidig som 
det bidrar til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og 
kommunen/fylkeskommunen. 
Endring / Strykning / Tillegg 
Endring 
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Eventuell ny tekst 
Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby relevante og lønnet arbeidsplasser, 
trainee- og internship-programmer, og sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. 
Dette vil kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, 
samtidig som det bidrar til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og 
kommunen/fylkeskommunen. 
Avvist 

 

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller Rolle 
 14 

 
25 Vegard Hansen SST 

Opprinnelig tekst 
Studentboliger 
Endring / Strykning / Tillegg 
Tillegg 
Eventuell ny tekst 
Inkludere at kommuner kan følge opp reguleringer og tiltak for å styrke leieboeres stilling 
frem til dekningsgrad går opp 
Vedtatt 

 

 

 

SST2 06.05-22/23 SØKNAD OM MEDLEM FRA NOROFF UNIVERSITY 
COLLEGE 
 

Forslag til vedtak: 
Student Parliament ved Noroff University College innvilges medlemskap i Norsk 
studentorganisasjon.  

Vedtatt 

 

 



28.10.2022 Protokoll Sentralstyremøte 2 2022/2023  vedlegg 1 

  1 sider 

VEDLEGG 1: PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 2 2022/2023 1 

NSO STÅR I SOLIDARITET MED IRANSKE STUDENTER OG AKADEMIKERE 2 
 3 

Vedtatt på Norsk studentorganisasjons sentralstyret 27. oktober 2022. 4 

Siden 16. september har vi sett økende og voldsomme demonstrasjoner utfolde seg i Iran. Dette 5 
skjer i kjølvannet av drapet på 22 år gamle Mahsa Amini og 43 år med diktatur. Amini døde i 6 
varetekt etter å ha blitt arrestert av det såkalte moralpolitiet, angivelig fordi hun ikke hadde dekket 7 
til håret sitt godt nok. Siden den gang har det vært daglige demonstrasjoner mot det totalitære 8 
regimet over hele landet, ledet an av en ung og uredd sivilbefolkning. 9 

I førsterekken av demonstrasjoner har akademiske institusjoner, studenter og ansatte vært 10 
tydelige stemmer. Demonstrantene krever at medstudenter som sitter fengslet på grunn av 11 
demonstrasjoner mot regimet, blir løslatt. Studenter og akademikere blir anklaget av regimet for å 12 
skape uro i samfunnet, og blir møtt med vold når de tar til orde for grunnleggende 13 
menneskerettigheter. Som konsekvens er flere studenter savnet, fengslet og torturert. 14 

Akademia har lang tradisjon for å slå ring om menneskerettighetene, som bærebjelken i et 15 
demokratisk samfunn. Vi trenger uavhengige utdannings- og forskningsinstitusjoner til å være et 16 
pusterom for messeskerettighetsaktivister, samt for å utfordre maktstrukturer i samfunnet. 17 
Situasjonen i Iran er nok et eksempel på at studenter og ansatte ved akademiske institusjoner i 18 
mange land blir forsøkt stilnet. Deres kamp er vår kamp. Derfor står norske studenter i solidaritet 19 
med studenter, akademikere og sivilbefolkning som trues til taushet og som har mistet sin stemme. 20 
Vi vet at angrepene på universitetene er målrettet mot landets unge sivilbefolkning – de som utgjør 21 
den største trusselen mot regimet og samtidig det største håpet for en demokratisk og lysere 22 
fremtid for sivilbefolkningen i Iran. 23 

NSO står i solidaritet med demonstrantene i Iran. Derfor tar NSO sterk avstand fra og fordømmer 24 
det Iranske regimets brutale bruk av vold mot studenter, akademikere og sivilbefolkning i Iran, og 25 
den systematiske undergravingen av grunnleggende 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 
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VEDLEGG 2: PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 2 2022/2023 1 

FREMTIDENS OPPTAKSSYSTEM 2 

 3 

Vedtatt på Norsk studentorganisasjons sentralstyret 27. oktober 2022. 4 

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener at alle skal kunne opparbeide seg kompetanse til å søke 5 

opptak til høyere utdanning i Norge. Opptakssystemet skal gi alle like muligheter for å ta høyere 6 

utdanning, uavhengig av bakgrunn, livssituasjon og alder.   7 

Opptakssystemet skal være rettferdig, transparent, forutsigbart og effektivt. Det er tre sentrale 8 

komponenter i opptakssystemet - hvordan man kvalifiserer til opptak til høyere utdanning, hvordan 9 

man rangerer kvalifiserte søkere, og hvordan man organiserer opptakssystemet.   10 

 11 

Kvalifisering   12 

Krav for opptak til høyere utdanning skal normalt være generell studiekompetanse (GSK). 13 

Hovedveien for å oppnå GSK skal være gjennom videregående opplæring, men det skal også 14 

være mulig å få GSK på alternative måter som ivaretar kompetansekravene.   15 

Det skal være mulig med unntak fra GSK slik at det kan benyttes andre krav for opptak der det er 16 

hensiktsmessig. Kvalifisering gjennom realkompetanse, fag-/svennebrev eller tilsvarende skal 17 

være mulig, gitt at det kan begrunnes i studiets egenart og krav til forkunnskaper.   18 

Institusjonene skal selv kunne sette spesielle opptakskrav på enkelte studier, men kun når 19 

innholdet i studiet tilsier det. Spesielle opptakskrav skal være opptakskrav som kommer i tillegg til 20 

GSK. Det er viktig at slike krav reflekterer studiets egenart og behov for forkunnskaper for å 21 

gjennomføre utdanningen. Samtidig er det viktig å unngå for utbredt bruk av spesielle opptakskrav 22 

da dette kan gjøre opptakssystemet mindre transparent og forutsigbart.   23 

Dersom man ikke har kvalifisert seg for opptak til høyere utdanning gjennom den videregående 24 

opplæringen, enten fordi man mangler GSK eller ikke oppfyller spesielle opptakskrav, er det viktig 25 

å ha ordninger der man kan tilegne seg disse kvalifikasjonene. NSO mener at man bør bevare at 26 

man kan gjøre dette gjennom privatistordningen, ved at man kan ta fag man ikke har bestått eller 27 

ta nye fag.  28 

 29 

Rangering     30 

Rangering er nødvendig på studier med flere kvalifiserte søkere enn antallet studieplasser.   31 

Det er viktig at de som er kvalifiserte og ønsker å studere kan komme raskt i gang med studiene. 32 

Det er uheldig om de som er klare og ønsker det, må vente lenge med å komme i gang med 33 

studiene. Samtidig skal systemet legge opp til at man skal få nye sjanser.   34 
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NSO mener at rangeringsregelverket skal innrettes slik at det er flere veier inn i høyere utdanning. 35 

Det skal være en standardisert hovedvei som gjelder for hovedandelen av studieplassene, og som 36 

baserer seg på karakterene fra videregående opplæring. Alle med vitnemål fra den videregående 37 

opplæringen skal kunne bruke hovedveien.   38 

Samtidig bør det være en sidevei der man kan vektlegge andre faktorer i tillegg til karakterer, som 39 

erfaring, egnethet, motivasjon og andre relevante kompetanser. Sideveien skal tilrettelegge for de 40 

som søker nye sjanser og prøver å forbedre rangeringsposisjonen sin. Alle som ønsker og er 41 

kvalifisert for opptak, skal kunne bruke sideveien.   42 

Tilleggspoeng eller annen vektlegging av enkeltfag skal kun telle dersom fagene er relevante for 43 

utdanningen. Dette gjelder både hovedveien og sideveien.   44 
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VEDLEGG 3: PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 2 2022/2023 1 

NSOS PUNKTLISTE FOR Å SKAPE ATTRAKTIVE STUDENTKOMMUNER OG -2 

FYLKESKOMMUNER 3 

 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 

 14 

• EN STORSATSING PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT  15 

Studenter er aktive brukere av byrommet og beveger seg ofte mellom ulike deler av byen. Vi 16 

oppfordrer derfor til at det satses på kollektivtilbudet blant annet gjennom å tilby minimum 50 17 

prosent rabatt på både periode- og enkeltbilletter til alle studenter, og ved å satse på et attraktivt 18 

rutetilbud mellom utdanningsinstitusjonene og boligområder gjennom hele døgnet.  19 

 20 

• STUDENTBOLIG  21 

Flesteparten av studenter leier boligen de bor i. Vi forventer at norske kommuner og 22 

fylkeskommuner legger til rette for at studentsamskipnadene kan bygge studentboliger. Da må 23 

kommunene og fylkeskommunene gi studentsamskipnadene tilgang til tomter de kan bygge på, 24 

unngå å pålegge for mange og fordyrende rekkefølgekrav, frita studentboliger for eiendomsskatt, 25 

stille miljøkrav til bygging og oppgradering av studentboliger og bidra til rask saksbehandling for 26 

studentboligprosjekter. Kommuner skal følge opp reguleringer og tiltak for å styrke leieboeres 27 

stilling frem til kommune har oppnådd ønsket dekningsgrad på studentboliger.  28 

 29 

• STUDENTRÅD  30 

Studenter som gruppe faller ofte mellom to stoler. En fast møteplass der studenter kan høres i 31 

aktuelle saker og løfte egne saker opp mot kommunens og fylkeskommunens politikere er derfor 32 

ekstremt viktig. Der hvor det ikke er etablert faste møteplasser, bør politiske myndigheter gå i 33 

dialog med de lokale studentdemokratiene for å få dette etablert, gjerne i form av et studentråd. 34 

Her ber vi lokalpolitikere om å lære av hverandre ved for eksempel å se til lignende prosjekter eller 35 

råd for andre grupper med særinteresser.  36 
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 37 

• STYRKING AV STUDENTFRIVILLIGHETEN   38 

Studentfrivilligheten er et av de beste verktøyene vi har for at studenter skal finne tilhørighet og 39 

felleskap med sine medstudenter, samt bidrar til styrke studenters psykiske og fysiske helse. 40 

Derfor er det viktig at studentfrivilligheten får tilstrekkelig finansiering, samt gode arenaer til å drive 41 

sine aktiviteter. Kommunene og fylkeskommunene har mye å tilby, og vi oppfordrer til å gå i dialog 42 

med studentfrivilligheten, lytte til deres behov og gi dem den støtten de trenger for å blomstre i 43 

deres kommuner og fylkeskommuner.  44 

 45 

• KOMMUNEHELSE TILPASSET STUDENTENE I KOMMUNEN  46 

Det er viktig for studentene å vite at kommunene tilbyr et tilstrekkelig og godt helsetilbud til 47 

studentene der de studerer. Det må prioriteres å sikre at studenter i en kommune har tilgang til 48 

helsetilbudet de har behov for, og at studenter anerkjennes som den delen av 49 

kommunebefolkningen de er.  50 

 51 

• RABATT PÅ KULTURTILBUD  52 

Studenter sin økonomi gir ikke stort spillerom, men studenter bør likevel ha muligheten til å ta del i 53 

kulturlivet der de bor. Alle studenter bør derfor få studentrabatt på alle kultur- og 54 

idrettsarrangement i kommunen. Kommunene må arbeide målrettet for at studenter benytter seg 55 

av og bidrar inn til det kommunale tilbudet.  56 

 57 

• TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED BARN  58 

Mange studenter har eller får barn mens de er studenter. Det er derfor viktig at det kommunale 59 

barnehagetilbudet er tilrettelagt for studenter med barn og deres livssituasjon. Det kan være 60 

gjennom forlengede åpningstider, eksamenstilpasset tilbud og gratis varmmat for barn til 61 

studentforeldre, eller ved at det etableres egne studentbarnehager i regi av studentsamskipnaden.   62 

 63 

• TILRETTELEGGING FOR PRAKSIS  64 

Kommunene og fylkeskommunene må kunne tilby praksisplasser til studenter, slik at de kan bidra 65 

til å bygge kompetanse i kommunen. Dette vil kunne sørge for at praksisen blir lokal og at 66 

studentene i større grad vil velge å bosette seg i kommunen og fylkeskommunen etter endt 67 

studietid.  68 

 69 

• ARBEIDSPLASSER RETTET MOT STUDENTER  70 

Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby relevante og lønnet arbeidsplasser, 71 

trainee- og internship-programmer, og sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. Dette vil 72 
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kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, samtidig som det bidrar 73 

til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og kommunen/fylkeskommunen.   74 

• BÆREKRAFTIGE STEDER OG BYER FOR STUDENTER  75 

Studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene er i stor grad tilstedeværende i kommunens by- 76 

og stedsbilde, og er på den måten viktige bidragsytere inn i lokalmiljøet. Studenter er en av 77 

lokalsamfunns mest mobile grupper, både innad og på tvers a kommunale- og fylkeskommunale 78 

grenser. Campus utgjør ofte store og sentrale områder og er, i tillegg til å være studentenes 79 

læringsmiljø og de ansattes arbeidsplass, viktig for flere av kommunens innbyggere. Derfor er det 80 

viktig at by- og stedsutvikling på kommunalt nivå også prioriterer grøntområdet til rekreasjon og 81 

fritid, samtidig som det legger til rette for mikromobilitet, slik som gang- og sykkelvei. 82 
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VEDLEGG 4: PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 2 2022/2023 

FORELØPIG SAKSLISTE TIL LANDSMØTET 2023 

LM13 00  KONSTITUERING  

LM13 00.01-23  Godkjenning av innkalling  

LM13 00.02-23  Godkjenning av møteledelse  

LM13 00.03-23  Godkjenning av delegater  

LM13 00.04-23  Godkjenning av forretningsorden  

LM13 00.05-23  Godkjenning av saksliste  

LM13 00.06-23  Godkjenning av fullmaktskomite  

LM13 00.07-23  Godkjenning av redaksjonskomiteer  

LM13 01  RAPPORTER OG ORIENTERINGER  

LM13 01.01-23  Rapport arbeidsutvalget  

LM13 01.02-23  Rapport komiteer  

LM13 01.03-23  Årsberetning for Norsk studentorganisasjon 2022  
LM13 02   ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER  
LM13 02.01-23  Regnskap for 2022  

LM13 02.02-23  Driftstilskudd  

LM13 02.03-23  Rammebudsjett for 2024  

LM13 03  RESOLUSJONER OG UTTALELSER  

LM13 03.01-23  Resolusjoner  

LM13 04  VALG  

LM13 04.01-23  Valg av arbeidsutvalg  

LM13 04.02-23  Valg av sentralstyret  

LM13 04.03-23  Valg av kontrollkomite  

LM13 04.04-23  Valg av valgkomite  

LM13 04.05-23  Valg av politiske komite  

LM13 05  STYRINGSDOKUMENTER  

LM13 05.01-23  Vedtekter  

LM13 05.02-23  Handlingsplan 2023/2024  

LM13 05.03-23  Avvikling - Politisk plattform om organisering av universitets- og 

høyskolesektoren  

LM13 05.04-23  Avvikling - Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk 

plattform  

LM13 05.05-23  Utdanningspolitisk plattform  

LM13 05.06-23  Velferdspolitisk plattform  

LM13 06  INNKOMNE SAKER  

    

 



Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU12-22/23 14.07.2022 2 side(r) 

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU12-22/23 

Dato/tid 20.10.2022 12:30  

Protokoll-
fører 

Anne-Lise Aspmo (SEK) 

Arkiv Sak 21/217, journalpost 2021002730 

 

Til stede:  Maika Godal Dam, Simen Oftedahl, , Jørgen Valseth, Ina Maria Finnerud,  

Bjørn Olav Østeby, Maya-Katrin Skjeldal 

 

  

ENDELIG SAKSLISTE 

 

AU12.02.26-22/23 Fondssøknad - HK - Landsstyreseminar Q4 

 
AU12.02.27-22/23 Fondssøknad - NLA - Kickoff for SP og SR 

 

AU12.04.17-22/23 Oppnevning UHR-Fagorgan Personsak/Personalsak (sakspapir 
unntatt offentlighet) 
 

AU12.06.05-22/23 Søknad om arrangering av BM i ESU 

                   Eventuelt 
 
 

 

 

 

 

 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU12.00.12-22/23  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Maika Godal Dam godkjennes som møteleder. 

• Anne-Lise Aspmo godkjennes som protokollfører. 

• Innkallingen godkjennes. 

• Sakslisten godkjennes med endringer. 

• Protokollen fra AU11-22/23 godkjennes. 
Vedtatt 
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01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 

 

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU12.02.26-22/23 Fondssøknad - HK - Landsstyreseminar Q4 

 
Forslag til vedtak: 
                   Søknaden innvilges 
Endringsforslag fra Simen:  

Budsjettpost Reise økes fra 9 960 kroner til 11 660 kroner som følge av økte reiseutgifter etter 
at søknaden ble sendt. 

Vedtatt 
 
 

AU12.02.27-22/23 Fondssøknad - NLA - Kickoff for SP og SR 
 

Forslag til vedtak: 
                   Søknaden innvilges 
Vedtatt 

 
 

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Eventueltsakene ble diskutert. 
 

04 VALG 
 
AU12.04.17-22/23 Oppnevning UHR-Fagorgan Personsak/Personalsak (sakspapir 

unntatt offentlighet) 
 

Forslag til vedtak:  

• Cecilie Thanh Loan Dang foreslås oppnevnt til Nasjonalt fagorgan for utdanning forskning 
innen farmasi 

• Sigurd Meklenborg-Salvesen foreslås oppnevnt til Nasjonalt fagorgan for gresk og latin 
Vedtatt 

 

 

05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 

 
06 INNKOMNE SAKER 
 

AU12.06.05-22/23 Søknad om arrangering av BM i ESU 

 
Forslag til vedtak: 
                        NSO søker om å arrangere BM i Oslo og omegn høsten 2024. 

Vedtatt 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU13-22/23 

Dato/tid 26.10.2022 09:30  

Protokoll-
fører 

Even Ulsnæs (SEK) 

Arkiv Sak 21/217, journalpost 2021002787 

 

Til stede:  Maika Godal Dam, Simen Oftedahl, Maya-Katrin Skjeldal, Jørgen Valseth, Ina Maria 

Finnerud, Bjørn Olav Østeby 

 

Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 

 

AU13.00.13-22/23 Konstituering 

AU13.06.06-22/23 Sak unntatt offentligheten - Personsak/Personalsak (sakspapir 
unntatt offentlighet) 

AU13.03.10-22/23 Innspill til akkrediteringsutvalget 

AU13.03.11-22/23 Skriftlig innspill til tillitsreformen 

AU13.02.28-22/23 Vedta budsjett og sted for SST3 

 

 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU13.00.13-22/23  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Maika Godal Dam godkjennes som møteleder. 

• Even Ulsnæs godkjennes som protokollfører. 

• Innkallingen godkjennes. 

• Sakslisten godkjennes 

• Troikasakene tas til orientering. 
Vedtatt 
 
 

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU13.02.28-22/23 Vedta budsjett og sted for SST3 

Forslag til vedtak:  
Forslag til budsjett for SST2 vedtas 
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SST3 arrangeres i xx 
 
Endringsforslag fra Simen: SST3 arrangeres i Tromsø 
Vedtatt 
 
Vedtak: 

Forslag til budsjett for SST2 vedtas 
SST3 arrangeres i Tromsø 

 

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
AU13.03.10-22/23 Innspill til akkrediteringsutvalget 

Forslag til vedtak:  
Arbeidsutvalget vedtar innspillet til Akkrediteringsutvalget. 

Vedtatt 
 

AU13.03.11-22/23 Skriftlig innspill til tillitsreformen 

Forslag til vedtak:  
Arbeidsutvalget godkjenner innspillet til tillitsreformen. 

 

Endringsforslag fra Jørgen: «Særlig lovforslaget om at institusjonene ikke selv lenger kan 

avgjøre nedleggelse av studiesteder og avvikling av sentrale profesjonsfag, mener vi er 

forslag i feil retning av en tillitsreform.» 

Vedtatt 

 

Endringsforslag fra Ina: «For å sikre at utdanningsinstitusjoner har en stor grad av autonomi 

og kan tilby studier som dekker samfunnets og studentenes behov, mener vi i NSO at 

gradsforskriften bør liberaliseres eller fjernes.» 

Vedtatt 

 

Endringsforslag fra Ina: «Dette forutsetter en sterk uavhengig tredjepart som kvalitetssikrer 

utdanningstilbudene.» 

Falt 

 

Endringsforslag fra Jørgen: «Stryke: Gradsforskriften  

For å sikre at utdanningsinstitusjoner har en stor grad av autonomi og kan tilby studier som 

dekker samfunnets og studentenes behov, mener vi i NSO at gradsforskriften bør endres. 

Vi mener at dagens gradsforskrift er for restriktiv, og at institusjonene i større grad bør 

kunne avgjøre hvilke studier som tilbys ved utdanningsinstitusjonen.» 

Vedtatt 

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget godkjenner innspillet til tillitsreformen med endringer 
 

 

 

04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 

05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
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06 INNKOMNE SAKER 
AU13.06.06-22/23 Sak unntatt offentligheten - Personsak/Personalsak (sakspapir 

unntatt offentlighet) 
  

Vedtak unntatt offentligheten 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU14-22/23 

Dato/tid 02.11.2022 12:00  
Protokoll-
fører 

Anne-Lise Aspmo (SEK) 

Arkiv Sak 21/217, journalpost 2021002788 
 
Til stede:  Maika Godal Dam, Simen Oftedahl, Maya-Katrin Skjeldal, Ina Maria Finnerud,  

Bjørn Olav Østeby 
 
Fravær:  Jørgen Valseth 
 
 

ENDELIG SAKSLISTE 

 

AU14.02.29-22/23 Fondssøknad - UiT Moderat Liste - Årsmøte og juleavslutning 
 

AU14.04.18-22/23 Oppnevning - UHR Fagorgan og Fagstrategisk enhet  
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

 
 Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
00 KONSTITUERING 
 
AU14.00.14-22/23  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Maika Godal Dam godkjennes som møteleder. 
• Anne-Lise Aspmo godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU12 og AU13-22/23 godkjennes. 

Vedtatt 
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01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU14.02.29-22/23 Fondssøknad - UiT Moderat Liste - Årsmøte og juleavslutning 

 
Forslag til vedtak: 

• Forslag 1: Fondssøknad innvilges med sum 24.100 kr. 
Avvist 

• Forslag 2: Fondssøknad innvilges delvis – uten midler til profileringsartikler – med sum 
   21.100 kr. 

Vedtatt 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Eventueltsakene ble diskutert. 
 
 
 
04 VALG 
 
AU14.04.18-22/23 Oppnevning - UHR Fagorgan og Fagstrategisk enhet  

Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Eivind Anker Lie foreslås oppnevnt til Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen 
   ergoterapi og ortopedingeniørfag. 

Vedtatt 
 

• Kristin Vilde Sandtrøen foreslås oppnevnt til Fagstrategisk enhet for Økonomi og 
   administrasjon. 

Avvist 
 
 
 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 02.12.2022-04.12.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST3 02.02-22/23  

Gjelder Økonomirapport 

Vedlegg til saken: 1 
1. Økonomirapport for 3. kvartal 2022 2 

ØKONOMIRAPPORT 3 

FORMÅL 4 

Orientere sentralstyret om organisasjonens økonomiske tilstand og utvikling. 5 

SAKSPRESENTASJON 6 

Vedlagt ligger økonomirapport for 3. kvartal 2022, med kommentarer til postene. Forrige 7 

økonomirapport var for 1. halvår og ble orientert om på sentralstyremøte 1, september 2022. 8 

VURDERING 9 

 Økonomirapporten viser et overskudd på kr 5 362 i 3. kvartal. Per 30. september viser regnskapet 10 

at NSO har et underskudd på kr 47 197 før fond medregnes. Etter at man medregner bruk av fond 11 

viser økonomirapporten per 30. september at NSO har et underskudd på ca. kr 1,29 mill. Fondene 12 

er midler som landsmøtet har satt av til spesifikke formål. Det er derfor underskuddet før fond som 13 

viser et bilde av organisasjonens drift, sett opp mot budsjettet for 2022. 14 

Det er gjort en endring i regnskapsføringen for innbetalt driftstilskudd. Tidligere har dette blitt 15 

regnskapsført måneden det har blitt innbetalt og ettersom driftstilskuddet på høsten normalt 16 

innbetales i oktober har det ikke blitt inntektsført før i 4. kvartal. På regnskapet for 2022 har 17 

innbetalt driftstilskudd per oktober blitt fordelt på 6 mnd. (juli-desember) og derfor er inntektene på 18 

driftstilskudd per 30. september høyere i 2022 enn i 2021.  19 

Kommentarer til de enkelte postene er lagt inn etter økonomirapporten i vedlegg 1.   20 

Vi oppfordrer samtidig til å sende inn spørsmål angående økonomi på forhånd, slik at 21 

arbeidsutvalget kan gi dere best mulig svar. 22 

INNSTILLING 23 

Økonomirapporten for 3. kvartal 2022 tas til orientering. 24 

 25 
  26 
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VEDLEGG 1: ØKONOMIRAPPORT 1 

 2 

 3 

Økonomirapport 2022

 Regnskap      

3. kvartal  

 Regnskap 

totalt  

 Budsjett     

januar-

september 

 Regnskap 

per 30.09.21 

 Budsjett 

2022 

Inntekter

1 Driftstilskudd -3 742 720   -11 810 976 -12 100 000 -9 337 602   -16 200 000    

2 Statstilskudd -1 025 000   -3 075 000   -3 075 000   -3 078 750   -4 100 000      

3 Andre inntekter -               -               -               -               -350 000         

Sum inntekter -4 767 720   -14 885 976 -15 175 000 -12 416 352 -20 650 000    

Kostnader

4 Informasjonskostnader 54 844         90 586         239 900       669 823       450 000          

4.1 Profilering/effekter -               -               -               -               20 000            

4.2 Web 8 044           21 685         37 400         352 354       50 000            

4.3 Analyser/utredninger -               -               125 000       237 500       250 000          

4.4 Øvrig informasjonsmateriell 46 800         68 901         77 500         79 969         130 000          

5 Personalkostnader 2 857 690    8 286 685    8 759 750    9 479 627    11 875 000     

5.1 Lønnskostnader 2 331 051    6 694 933    6 945 000    7 341 431    9 395 000       

5.2 Pensjonsordning 60 293         314 034       392 000       532 274       580 000          

5.3 Avtalefestede personalkostnader 19 806         118 933       203 000       122 364       265 000          

5.4 Personalforsikringer 85 390         85 390         70 000         84 446         70 000            

5.5 Arbeidsgiveravgift 358 486       1 040 603    1 071 000    1 165 954    1 440 000       

5.6 Andre personalkostnader 2 664           32 792         78 750         233 159       125 000          

6 Kontordrift 1 089 989    2 430 610    2 448 750    2 496 250    3 135 000       

6.1 Kontor- og datautstyr 332 639       518 191       512 250       654 198       625 000          

6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor 9 166           17 804         28 000         12 187         40 000            

6.3 Kopi-og papirkostnader 9 443           27 954         45 000         50 755         60 000            

6.4 Media, litteratur og tidsskrifter 65 187         208 702       192 500       190 648       230 000          

6.5 Telefoni og porto etc 26 760         80 971         106 000       73 002         140 000          

6.6 Husleie/felleskostnader 424 629       1 236 261    1 210 000    1 153 272    1 620 000       

6.7 Kontorforsikring 14 685         14 685         15 000         14 234         15 000            

6.8 Kontingenter/tilskudd 194 992       230 199       245 000       233 599       245 000          

6.9 Revisjon -               44 875         50 000         68 125         100 000          

6.10 Diverse kostnader 12 488         50 969         45 000         46 231         60 000            
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Økonomirapport 2022

 Regnskap      

3. kvartal  

 Regnskap 

totalt  

 Budsjett     

januar-

september 

 Regnskap 

per 30.09.21 

 Budsjett 

2022 

7 Reiser og representasjon 246 808       787 784       985 000       834 925       1 500 000       

7.1 Reiser og representasjon innland 111 643       234 879       270 000       346 664       415 000          

7.2 Reiser og representasjon utland 24 462         89 645         165 000       13 667         275 000          

7.3 Interne seminar 80 210         371 093       395 000       400 267       510 000          

7.4 Organisasjonskurs 13 770         33 894         70 000         54 138         100 000          

7.5 UHR 16 723         58 274         85 000         20 189         200 000          

8 Interne organer og arrangementer 553 453       3 476 367    4 212 500    2 654 426    5 360 000       

8.1 Sentralstyremøter 110 579       416 824       450 000       362 144       750 000          

8.2 Landsmøte -2 230          1 935 363    2 100 000    1 394 918    2 100 000       

8.3 Politiske komiteer 3 842           44 126         170 000       113 708       230 000          

8.4 Fagrådet -               -               -               -               60 000            

8.5 Andre komiteer 920              31 568         117 500       39 219         120 000          

8.6 Konferanser 298 236       302 115       475 000       289 632       1 050 000       

8.7 Samlinger 142 107       255 786       450 000       315 326       600 000          

8.8 NOM (tidl. temamøter/seminarer) -               -               -               -               -                  

8.9 Formøte til landsmøte -               490 584       450 000       50 729         450 000          

Tilrettelegging (egen post i 2021) -               -               -               88 750         -                  

9 Frie midler -               -               -               175 717       300 000          

Sum kostnader 4 802 784    15 072 032  16 645 900  16 310 769  22 620 000     

Driftsresultat 35 064         186 056       1 470 900    3 894 417    1 970 000       

10 Finansinntekter og finanskostnader -40 427        -138 859      -217 500      -166 221      -500 000         

Renteinntekter bank -46 906        -150 229      -225 000      -171 364      -510 000         

Annen finanskostnad 6 479           11 371         7 500           5 143           10 000            

Resultat før fond -5 362          47 197         1 253 400    3 728 197    1 470 000       

11 Fond 547 547       1 241 324    643 703       -                  

11.1 Fond for utredninger og undersøkelser -                     113 281            155 391            

11.2 Fond for lokale prosjekter 355 850            657 214            288 610            

11.3 Fond for internasjonale prosjekter -                     15 091              11 000              

11.4 Fond for lokalt samarbeid (slått sammen med 11.2) -                     -                     -                     

11.5 Fond for historiebok 191 697            455 738            188 702            

11.6 Fond for alumnus -                     -                     -                     

Resultat 542 185       1 288 521    4 371 900    1 470 000       
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  6 

EIENDELER Note 30.09.2022 30.06.2022

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer 28 980         -                 

Andre fordringer 3 587 916    284 511          

Sum fordringer 3 616 896    284 511          

Bankinnskudd, kontanter og lignende 15 748 991  20 605 451     

Sum omløpsmidler 19 365 888  20 889 962     

Sum eiendeler 19 365 888  20 889 962     

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 12 478 642  12 531 202     

Resultat 5 362           -52 560          

Sum opptjent egenkapital 12 484 005  12 478 642     

Bundet egenkapital

Fond 4 889 426    5 583 203       

Disponert -547 547      -693 777        

Sum bundet egenkapital 4 341 879    4 889 426       

Sum egenkapital 16 825 884  17 368 068     

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 462 219       240 868          

Skyldige offentlige avgifter 412 370       819 976          

Annen kortsiktig gjeld 1 665 416    2 461 050       

Sum kortsiktig gjeld 2 540 004    3 521 894       

Sum gjeld 2 540 004    3 521 894       

Sum gjeld og egenkapital 19 365 888  20 889 962     

Balanse

Norsk studentorganiasjon
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FORKLARING TIL BALANSERAPPORTEN PER 30. SEPTEMBER 2022 7 

 8 

EIENDELER  9 

 10 

Omløpsmidler  11 

Kundefordringer er krav på penger som er inntektsført på regnskapet, men som ikke er innbetalt 12 

fra skyldner ennå.  13 

Andre kortsiktige kundefordringer:  14 

• Forskuddsbetalt serviceavtaler/leie/reiser etc. (255 361)  15 

• Utbetalt depositum, lån, forskudd reiser og lønn (kr 49 750)  16 

• Renteinntekter som er beregnet, men ikke bokført i banken (kr 150 229).  17 

• Driftstilskudd som er beregnet for 3. kvartal, men ikke bokført i banken før i 4. kvartal  18 

(kr 3 132 576) 19 

Bankinnskudd, kontanter og lignende er saldo på våre ulike bankkonti (kr 15 003 526), samt 20 

depositumskonto for Holbergs gate 1 (kr 745 465).  21 

 22 

EGENKAPITAL OG GJELD  23 

 24 

Egenkapital  25 

Annen egenkapital er opptjent egenkapital etter tidligere opptjente resultater. Bundet egenkapital 26 

er en del av NSOs egenkapital som er avsatt til ulike fond.  27 

 28 

Kortsiktig gjeld  29 

Leverandørgjeld er kostnader som er regnskapsført, men som ikke har forfalt til betaling ennå 30 

(altså ikke betalt).   31 

Skyldige offentlige avgifter:  32 

• Forskuddstrekk i september, men som ikke betales før i november (kr 232 905).  33 

• Skyldig arbeidsgiveravgift for september, men som ikke betales før i november (kr 92 780).  34 

• Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger som er opptjent i 2022, men som normalt ikke 35 

utbetales før året etter opptjening (kr 86 685).  36 

  37 

Annen kortsiktig gjeld:  38 

• Skyldige feriepenger, opptjente feriepenger i 2022 som normalt utbetales i juni 2023  39 

(kr 614 775).  40 

• Avsetning til påløpende kostnader som bl.a. reiseoppgjør/utlegg for AU/ansatte, 41 

pensjonsavtale KLP etc. samt innbetalt statstilskudd for 4. kvartal (kr 1 050 641).   42 
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KOMMENTARER TIL ØKONOMIRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2022 43 

 44 

Inntekter:  45 

1. Driftsstøtte  46 

Innbetaling av driftstilskudd for høsten 2022. Fristen for å overføre driftstilskudd på høsten er 15. 47 

oktober og mesteparten av innbetalingen kom først i oktober, men dette er fordelt på 6 mnd. i 48 

regnskapet (juli-desember). Per 31. oktober var det innbetalt kr 15 553 696 i driftstilskudd. Da 49 

manglet fortsatt innbetaling fra Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit).   50 

 51 

2. Statstilskudd  52 

Vi er blitt tildelt kr 4 100 000 i statstilskudd. Per kvartal utgjør dette kr 1 025 000.   53 

 54 

3. Andre inntekter  55 

Ingen andre inntekter i 3. kvartal.  56 

 57 

Kostnader:  58 

4. Informasjonskostnader  59 

4.2. Web er support- og serviceavtaler med Dekode Interaktiv for 3. kvartal samt årsavgift diverse 60 

domener.  61 

 62 

4.3 Det er ikke gjennomført noen analyser/utredninger i 3. kvartal. 63 

 64 

4.4. Øvrig informasjonsmateriell er for diverse foto til nye student.no samt etterbehandling og 65 

lisens på div. bilder på nettsiden. 66 

 67 

5. Personalkostnader  68 

5.1. Lønnskostnader er inkludert overtid og påløpte feriepenger. Foruten faste lønnskostnader er 69 

det utbetalt kr 144 000 for overtidsarbeid (for overtidstimer i juni-august i forbindelse med bl.a. 70 

sentralstyremøte, overlapping nytt AU, Avspark og Arendalsuka).  71 

 72 

5.2. Pensjonsordning er en del lavere per 30. september sammenlignet med 2021. Dette skyldes 73 

at vi i 2021 fikk en reguleringspremie på kr 160 000, men som vi i 2022 ikke har mottatt ennå.  74 

Midler avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser skal oppreguleres med den generelle 75 

lønnsveksten. Dette gjøre gjennom reguleringspremien. Premien beregnes ut fra en viss prosent 76 

av premiereservene.   77 

 78 

5.3. Avtalefestede personalkostnader er for tiltak i sekretariatet i henhold til særavtale samt 79 

pensjonssparing/månedskort/treningsutgifter for AU-medlemmene.   80 

 81 

5.6 Andre personalkostnader gjelder mat i forbindelse med kveldsarbeid, gaver, sosiale 82 

aktiviteter/velferd for kontoret, samt andre personalkostnader.    83 
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6. Kontordrift  84 

6.1 Kontor- og datautstyr  85 

  86 

• Administrativt støttesystem er vedlikeholdskostnader/abonnement på ACOS Websak, 87 

Enalyzer og Slack for 3. kvartal. 88 

• Innkjøp kontor- og datautstyr er innkjøp av nye mobiltelefoner, PCer, PC-vesker pluss 89 

tilbehør til AU (kr 169 000), mobiltelefon til ansatte (kr 6 500), 8 stk. headsett (kr 8 400) og 90 

elektroder til hjertestarter (kr 2 500).   91 

• Reparasjoner og vedlikehold etc. er lisenser/backup Office 365 3. kvartal (kr 31 000), 92 

Spamfence 9 mnd. (kr 11.700), vedlikehold/support regnskap- og lønnssystem 3. kvartal 93 

samt oppgradering/bytte av lønnssystem (kr 61 000). 94 

 95 

6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor  96 

Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe, te, oppvaskmiddel, toalettpapir etc.  97 

 98 

6.3. Kopi- og papirkostnader  99 

Dette er leiekostnader og serviceavtale på kopimaskinen.  100 

 101 

6.4 Media, litteratur og tidsskrifter  102 

Dette er kostnader på medieovervåkning for 3. kvartal (kr 19 900). I tillegg er det abonnement på 103 

NTB-nyhetene (kr 26 700) og på diverse aviser/tidsskrifter/faghjelp.  104 

 105 

6.5 Telefoni og porto etc.  106 

  107 

 108 

6.6 Husleie og felleskostnader  109 

Dette er kr 379 300 i husleie, kr 20 500 på renhold og kr 24 900 på strøm/nettleie for 3. kvartal. 110 

Bare strøm/nettleie har økt med kr 15 850 sammenlignet med 3. kvartal i 2021.  111 

 112 

6.7. Kontorforsikring  113 

Dette er forsikring på kontorlokaler og kontorutstyr.  114 

 115 

6.8 Kontingenter/tilskudd  116 

Dette er medlemskontingent til ESU som er på 19 395 euro per år.  117 

 118 

7. Reiser og representasjon  119 

7.1 Reiser og representasjon innland  120 

Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser, medlemslagsbesøk etc. for 121 

AU, sekretariat eller andre som reiser på vegne av NSO. Her er det brukt mindre enn budsjettert 122 

for i 2022. Det er også en del møter som fortsatt gjennomføres digitalt etter pandemien. 123 

Størst kostnad ble brukt på Arendalsuka som var i august. Her ble det totalt brukt ca. kr 53 300 på 124 

reise og opphold, samt honorar debattleder.  125 

Administrative støttesystem 40 780              

Innkjøp kontor- og datautstyr 187 345           

Reparasjoner og vedlikehold etc. 104 514           

Telefoni 17 096              

Internett 9 664                 

Porto -                     
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Øvrige reiser er i forbindelse med medlemslagsbesøk og deltakelse på div. møter/konferanser, 126 

eks. DigiNorden, SIKT-konferansen og UHR-konferansen. I tillegg er det også flytteutgifter for 127 

påtroppende AU. 128 

 129 

7.2 Reiser og representasjon utland  130 

Dette er deltakeravgift/reiser i forbindelse med NSBO-konferanse i Stockholm og ESC-konferanse 131 

i Lisboa. 132 

 133 

7.3 Interne seminarer 134 

  135 

• Planseminarer er kostnader i forbindelse med strategi-/kontorseminar for kontoret i august.  136 

• Overlapping er i hovedsak leie av Internasjonalen på Sommerfesten 30. juni. 137 

• Personaltur er for AU-tur til Halden i mai. 138 

 139 

7.4 Organisasjonskurs  140 

Dette er utgifter i forbindelse med kurs avholdt hos våre medlemslag.   141 

 142 

7.5 UHR  143 

Her føres kostnader i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet og som skal faktureres 144 

videre til UHR. Inntekt for dette vil bli ført på post 3.  145 

 146 

8. Interne organer og arrangementer  147 

 148 

8.1 Sentralstyremøter  149 

Dette er i hovedsak kostnader i forbindelse med SST1 som ble arrangert i Oslo 9.-11. september. 150 

Unntak er kr 9 000 som er utbetalt honorar i juli for ordstyring på SST6 (arrangert i juni). Regnskap 151 

for SST1 fordeler seg slik: 152 

   153 

 154 

8.2. Landsmøte   155 

Dette er inntekt for gjester som har betalt for oppholdskostnader på LM. 156 

 157 

8.3 Politiske komiteer  158 

  159 

 160 

8.4 Fagrådet  161 

Ingen kostnader her i 3. kvartal 2022.  162 

Planseminarer 52 471              

Overlapping 13 837              

Personalturer AU/SEK 13 903              

Møte, kurs, honorar etc. 13 000              

Reiseutgifter 21 208              

Overnatting 35 135              

Diettkostnad 24 881              

Diverse kostnader 7 355                 

FFPK - Fag- og forskningspolitisk komite 1 988                

VLPK - Velferds- og likestillingspolitisk komite -                    

IK - Internasjonal komite 1 854                

LMPK - Læringsmiljøpolitisk komite -                    
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 163 

8.5 Andre komiteer  164 

Dette er kostnader i forbindelse med møte i valgkomiteen i september.  165 

 166 

8.6. Konferanser  167 

Kostnadene her er i forbindelse med Avspark som ble avholdt i august. På grunn av færre 168 

deltakere enn beregnet ble kostnadene en del lavere enn budsjettert. Regnskap Avspark 2022: 169 

 170 
 171 

8.7 Samlinger  172 

Dette er kostnader for ledersamlingen som ble arrangert i Kristiansand 23.-25. september. 173 

Regnskap er fordelt slik:  174 

  175 

 176 

9. Frie midler  177 

Ingen kostnader her i 3. kvartal 2022.  178 

 179 

11. Fond  180 

 181 

11.2 Fond for lokale prosjekter 182 

  183 

 184 

11.5 Fond for historiebok  185 

Dette er honorar til forfatter for 3. kvartal 2022. 186 

Reiseutgifter 105 124         

Overnatting 190 288         

Diettkostnad 5 287             

Diverse kostnader 1 415             

Møte, kurs, honorar etc. 8 484              

Reiseutgifter 48 805           

Overnatting 56 110           

Diettkostnad 27 749           

Diverse kostnader 959                 

UiB Opplæring tillitsvalgte ved medisinske fakultet 25 450              

NHH Live-podcast verdensdagen for psykisk helse 55 000              

NTNU - Stemmesystem Vedtatt.no 79 000              

UiB Opplæring- og arbeidsprogramseminar 48 400              

UiT - Studentlivsseminaret 80 000              

Lovisenberg DH - seminartur studentparlamentet 68 000              
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VEDLEGG 1: SPESIFISERT BUDSJETT 2023 1 

 2 

 3 

Spesifisert budsjett 2023  Budsjett 2023 

 Regnskap 

2021 

 Budsjett 

2022 

 Regnskap 

per 30.09.22 

Inntekter

1 Driftstilskudd -16 700 000        -16 505 010 -16 200 000 -11 810 976 

2 Statstilskudd -4 100 000          -4 105 000   -4 100 000   -3 075 000   

3 Andre inntekter -350 000             -               -350 000      -               

Sum inntekter -21 150 000        -20 610 010 -20 650 000 -14 885 976 

Kostnader

4 Informasjonskostnader 440 000              805 931       450 000       90 586         

4.1 Profilering/effekter 20 000                -               20 000         -               

4.2 Web 50 000                382 527       50 000         21 685         

4.3 Analyser/utredninger 200 000              318 750       250 000       -               

4.4 Øvrig info.materiell 170 000              104 654       130 000       68 901         

5 Personalkostnader 12 825 000         12 570 513  11 875 000  8 286 685    

5.1 Lønnskostnader 9 955 000           9 669 356    9 395 000    6 694 933    

5.2 Pensjonsordning 780 000              780 338       580 000       314 034       

5.3 Avtalefestede personalkostnader 325 000              193 849       265 000       118 933       

5.4 Personalforsikringer 90 000                84 446         70 000         85 390         

5.5 Arbeidsgiveravgift 1 550 000           1 541 987    1 440 000    1 040 603    

5.6 Andre personalkostnader 125 000              300 536       125 000       32 792         

6 Kontordrift 3 085 000           3 149 412    3 135 000    2 430 610    

6.1 Kontor- og datautstyr 560 000              716 478       625 000       518 191       

6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor 40 000                36 189         40 000         17 804         

6.3 Kopi-og papirkostnader 45 000                68 616         60 000         27 954         

6.4 Media, litteratur og tidsskrifter 230 000              239 296       230 000       208 702       

6.5 Telefoni og porto etc 130 000              117 082       140 000       80 971         

6.6 Husleie/felleskostnader 1 660 000           1 571 743    1 620 000    1 236 261    

6.7 Kontorforsikring 15 000                14 234         15 000         14 685         

6.8 Kontingenter/tilskudd 235 000              233 599       245 000       230 199       

6.9 Revisjon 110 000              105 125       100 000       44 875         

6.10 Diverse kostnader 60 000                47 051         60 000         50 969         
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Spesifisert budsjett 2023  Budsjett 2023 

 Regnskap 

2021 

 Budsjett 

2022 

 Regnskap 

per 30.09.22 

Inntekter

1 Driftstilskudd -16 700 000        -16 505 010 -16 200 000 -11 810 976 

2 Statstilskudd -4 100 000          -4 105 000   -4 100 000   -3 075 000   

3 Andre inntekter -350 000             -               -350 000      -               

Sum inntekter -21 150 000        -20 610 010 -20 650 000 -14 885 976 

7 Reiser og representasjon 1 500 000           1 128 332    1 500 000    787 784       

7.1 Reiser og representasjon innland 415 000              427 439 415 000       234 879       

7.2 Reiser og representasjon utland 275 000              57 348         275 000       89 645         

7.3 Interne seminar 510 000              520 149       510 000       371 093       

7.4 Organisasjonskurs 100 000              84 375         100 000       33 894         

7.5 UHR 200 000              39 022         200 000       58 274         

8 Interne organer og arrangementer 5 000 000           3 641 265    5 360 000    3 476 367    

8.1 Sentralstyremøter 690 000              560 679       750 000       416 824       

8.2 Landsmøte 2 260 000           1 513 164    2 100 000    1 935 363    

8.3 Politiske komiteer 230 000              259 897       230 000       44 126         

8.4 Fagrådet 10 000                -               60 000         -               

8.5 Andre komiteer 60 000                39 219         120 000       31 568         

8.6 Konferanser 1 050 000           798 490       1 050 000    302 115       

8.7 Samlinger 700 000              321 338       600 000       255 786       

8.8 NOM (tidl. temamøter/seminarer) -                      -               -               -               

8.9 Formøte til landsmøte (f lyttet til 8.2 LM) -                      50 729         450 000       490 584       

Tilrettelegging (egen post i 2021) -                      97 750         -               -               

9 Frie midler 150 000              300 717       300 000       -               

Sum kostnader 23 000 000         21 596 170  22 620 000  15 072 032  

Driftsresultat 1 850 000           986 160       1 970 000    186 056       

10 Finansinntekter og finanskostnader -340 000             -201 173      -500 000      -138 859      

Renteinntekter bank -355 000             -208 454      -510 000      -150 229      

Annen finanskostnad 15 000                7 281           10 000         11 371         

Resultat før fond 1 510 000           784 987       1 470 000    47 197         

Fond -                      964 331       -               1 241 324    

Fond for utredninger og undersøkelser 155 391            113 281            

Fond for arrangementer og aksjoner 420 081            657 214            

Fond for internasjonale prosjekter 11 000              15 091              

Fond for lokalt samarbeid -                     -                     

Fond for historiebok 377 859            455 738            

Fond for alumnus -                     -                     

Resultat 1 510 000           1 749 318    1 470 000    1 288 521    
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KOMMENTARER TIL POSTENE PÅ SPESIFISERT BUDSJETT 2023:  5 

INNTEKTER  6 

1. Driftstilskudd  7 

Landsmøtet (LM) har allerede vedtatt i rammebudsjettet at dette skal være kr 16 700 000.  8 

2. Statstilskudd  9 

Landsmøtet har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr 4 100 000. I 10 

statsbudsjettet for 2023 er dette redusert til kr 4 000 000, så vi vet allerede nå at det blir et kutt på 11 

kr 100 000 her. 12 

3. Andre inntekter  13 

NSO får i dag dekket inntil kr 250 000 i året av sine utgifter knyttet til representasjon i Universitets- 14 

og høgskolerådet (UHR). Posten må sees i sammenheng med utgiftspost 7.5 UHR. Da det er brukt 15 

mindre på denne posten de siste årene foreslår vi et budsjett på kr 200 000. I tillegg er det lagt inn 16 

kr 150 000 fra andre støtteordninger.  17 

KOSTNADER  18 

4. Informasjonskostnader  19 

4.1 Profilering (effekter)  20 

På NSOs kurs og andre arrangement er det ofte gjester/innledere som får en gave i form av 21 

effekter som vi har til dette formålet.  Videre brukes midlene på denne posten ofte til å kjøpe andre 22 

profileringsartikler, som for eksempel pins, vannflasker til deltakere på våre arrangementer og 23 

tillitsvalgte. 24 

4.2. Web  25 

Dette er til support og utvikling av sidene på student.no, samt avgifter på diverse domener NSO 26 

har for videresending til våre sider eller ved diverse kampanjer. 27 

4.3 Analyser/utredninger.  28 

Dette er en post som brukes til viktig utredning eller analysearbeid, og som 29 

underbygger NSOs kampsaker. Budsjetteres til kr 200 000. Dette er en reduksjon på 50 000 fra 30 

tidligere år, da man ikke ser behovet for like mange analyser/utredninger.  31 

4.4 Øvrig informasjonsmateriell  32 

Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget, 33 

regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid 34 

rettet mot medlemmene, valg, samt sponsing i sosiale medier. I tillegg er det midler til oversettelse 35 

av NSOs styringsdokumenter og politiske plattformer. Budsjetteres til kr 170 000, som er en økning 36 

på 40 000 fra 2022 for å kunne oversette flere av NSOs nye politiske plattformer og 37 

styringsdokumenter.  38 

5. Personalkostnader  39 
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5.1 Lønnskostnader  40 

Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og 41 

arbeidsutvalget, samt avtalefestede kostnader.  42 

Lønnskostnader er økt med kr 560 000 fra budsjett 2022. Dette er bl.a. økt lønn til arbeidsutvalget 43 

som ble vedtatt av sentralstyret under revidering av miljø- og økonomireglementet i SST6 2021 og 44 

SST4 2022, samt økt lønn til sekretariatet etter lønnsforhandlinger høsten 2021. I tillegg er det 45 

generell økning som følge av tjenesteansiennitet og økning i statens lønnsregulativ. I tillegg er det 46 

beregnet en økning i avtalefestede lønnsoppgjør og lønnsvekst i 2022 og 2023. Som følge at økte 47 

lønnskostnader må det også beregnes høyere kostnader på overtid og påløpte feriepenger.  48 

5.2 Pensjonsordning  49 

Denne er økt på grunn av økte lønnskostnader og reguleringspremie. Pensjonskostnadene for 50 

sekretariatet økte med kr 200 000 fra 2020 til 2021. Det skyldes bl.a. en høyere reguleringspremie, 51 

økning på kr 130 000, samt generell økning som følge av større lønnsvekst de siste to årene. 52 

Midler avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser skal oppreguleres med den generelle 53 

lønnsveksten. Dette gjøres gjennom reguleringspremien. Premien beregnes ut fra en viss prosent 54 

av premiereservene. 55 

5.3 Avtalefestede personalkostnader   56 

Dette er midler til avtalefestede tiltak i sekretariatet (blant annet kompetanseheving), samt 57 

pensjonssparing, månedskort og treningsutgifter som arbeidsutvalget kan få dekket iht. 58 

økonomiske vilkår for AU som er vedtatt i NSOs miljø- og økonomireglement.  59 

I tillegg er pensjonskostnadene for arbeidsutvalget også økt med kr 80 000 etter at sentralstyret 60 

vedtok å øke satsen under revidering av miljø- og økonomireglementet i juni 2021.  61 

5.6 Andre personalkostnader  62 

Dette er midler til overtidsmat for kontoret, sosiale tiltak, bedriftshelsetjeneste og andre 63 

arbeidsmiljøtiltak på kontoret.  64 

6. Kontordrift  65 

6.1. Kontor- og datautstyr  66 

Administrative støttesystem som lisens- og vedlikeholdskostnader på elektronisk arkiv og 67 

saksbehandlingssystemet (kr 110 000) og lønn- og regnskapssystemer (kr 60 000). I tillegg er 68 

det Enalyzer, som er en tjeneste vi bruker til påmelding, preferansevalg, kandidatskjema, 69 

spørreskjema (eks. medlemsundersøkelsen, AU-valg, evalueringsskjema osv.) (kr 40 000). Det er 70 

også satt av kr 10 000 til eventuelle endringer/ oppgradering av tekniske løsninger til landsmøtet.  71 

Innkjøp kontor- og datautstyr: ifølge intern investeringsplan må det investeres i nytt utstyr for 72 

ca. 150 000. Blant annet skal det kjøpes noen nye PCer og mobiltelefon til sekretariatet, bytte av 73 

ruter/svitsj etc. samt midler til ergonomi og tilpasninger. I tillegg er det satt av noe knyttet til en 74 

eventuell flytting i desember 2023, da kontrakten NSO har på nåværende lokaler går ut.  75 

Resterende kostnader går til reparasjoner og vedlikehold av utstyr, blant annet for 76 

vedlikehold/support og driftsavtale på data/servere etc. inkl. div. Lisenser.   77 
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6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor  78 

Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe te, oppvaskmiddel etc.  79 

6.3 Kopi- og papirkostnader  80 

Dette er leiekostnader på kopimaskin, samt kostnader på serviceavtale og kopipapir, stifter etc.  81 

6.4 Media, litteratur og tidsskrifter  82 

Her ligger abonnement på aviser/tidsskrifter, samt medieovervåkning og abonnement hos NTB. 83 

Sistnevnte er et viktig verktøy for at NSO skal kunne ha tilgang til kalendere over hva som skjer 84 

framover, nyhetsoversikt over planlagte saker, journalister og deres arbeid. Abonnementet koster 85 

kr 110 000 i året. Medieovervåkningen koster ca. kr 80 000 og abonnementer og lignende vil være 86 

rundt kr 40 000. Totalt kr 230 000.  87 

6.5 Telefoni og porto etc.  88 

Her ligger telefonkostnader på kontoret, bredbånd og porto. Totalt settes posten til kr 130 000.  89 

6.6 Husleie/felleskostnader  90 

Husleie i Holbergs gate er i 2023 er beregnet til ca. kr 1 500 000, inkludert lagerleie, 91 

felleskostnader og eiendomsskatt. Felleskostnadene er for bl.a. energi, renhold, renovasjon, 92 

offentlige avgifter, vaktmester, vakthold, drift og vedlikehold. Videre må vi også beregne kostnader 93 

på strøm, renhold og vedlikehold/reparasjoner i egne lokaler (kr 160 000). Når rammebudsjettet 94 

ble vedtatt var det ikke tatt høyde for så høye strømpriser som det er i dag, så her kommer vi 95 

sannsynligvis til å bruke mer enn budsjettert hvis de høye strømprisene fortsetter over lengre tid. 96 

6.7 Kontorforsikring  97 

Dette er forsikring på kontorlokaler og kontorutstyr. Personalforsikringer blir ført på post 5.4 under 98 

personalkostnader.  99 

6.8. Kontingenter/tilskudd  100 

NSOs medlemskontingent til ESU er på 19 395 euro per år. Budsjetteres til 199 000 i norske 101 

kroner.  102 

Medlemskontingent til LNU er kr 10 000 per år.  103 

NSO er medlem av Virke og årskontingenten beregnes ut fra totale lønnskostnader per år. 104 

Budsjetteres til kr 25 000.  105 

Annet budsjetteres til kr 1 000.  106 

6.9 Revisjon  107 

Det foreslås å budsjettere med kr 110 000 på revisjon.  108 

6.10 Diverse kostnader  109 

Det foreslås å budsjettere med kr 60 000 til uforutsette kostnader. Eksempel på dette er ev. 110 

stillingsannonser etc. 111 
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7. Reiser og representasjon  112 

7.1 og 7.2 Reiser og representasjon innland/utland  113 

Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser etc. for AU, sekretariatet og 114 

det er tatt høyde for at flere fra NSOs komiteer og medlemslag skal kunne representere NSO på 115 

seminarer og andre representasjonsoppgaver, både i inn- og utland.  116 

7.3 Interne seminarer  117 

Her ligger interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering, overlapping, 118 

medietreningskurs og personalturer for arbeidsutvalget/sekretariatet, samt midler for intern 119 

kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for sekretariatet og arbeidsutvalget.   120 

7.4 Organisasjonskurs  121 

Dette er kostnader i forbindelse med kurs som avholdes for NSOs medlemslag, samt 122 

kursgruppesamlinger, hvor kursgruppen samles for opplæring og koordinering.    123 

7.5 UHR  124 

NSO får dekket utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet (UHR) på inntil kr 125 

250 000 per år fra UHR (inntektsføres i post 3). Summen vi får dekt avhenger av de årlige 126 

budsjettbehandlingene til UHR. Da det er brukt mindre på denne posten de siste årene foreslår vi 127 

et budsjett på kr 200 000.  128 

8. Interne organer og arrangementer  129 

Under denne posten ligger bevilgninger til landsmøtet, formøte til landsmøtet, sentralstyremøter, 130 

komiteer, fagråd, konferanser, samt samlinger for ledere av medlemslag og ansatte i 131 

medlemslag. Den tidligere rammeposten “15 Tilrettelegging” til ulike arrangement har av tidligere 132 

sentralstyre blitt vedtatt å bli beregnet inn i de enkelte arrangementene, i stedet for å legges som 133 

en egen budsjettpost. Eks. tolketjenester under LM blir nå lagt under landsmøte.  134 

8.1 Sentralstyremøter  135 

Det er foreslått et kutt på kr 60 000 sammenlignet med 2022, men det er ca. kr 130 000 mer enn 136 

det ble brukt i 2021. Bakgrunnen for det foreslåtte kuttet er at arbeidsutvalget i større grad ønsker 137 

å benytte lokaler ved utdanningsinstitusjoner til gjennomføring av sentralstyremøtene. 138 

8.2 Landsmøte  139 

Det foreslås et budsjett på kr 1 260 000 på landsmøte 2023. Dette er inkludert kr 350 000 til å 140 

arrangere formøte dagen før LM. Det er i tillegg lagt inn en økning på hotellopphold da prisene på 141 

dette har økt en del bl.a. på grunn av økte priser både på strøm og mat. I tillegg ser vi på andre 142 

alternativer for møtesystemer å bruke enn Go-plenum, noe som nok vil koste noe mer. Denne 143 

endringer er foreslått for å ha muligheten til å finne og bruke et møtesystem som svarer best mulig 144 

til organisasjonens behov. 145 

Arbeidsutvalget ønsker å gjøre om på formøtet, og heller legge det dagen før landsmøtet, enn å ha 146 

formøtet en helg ca. én måned før landsmøtet. En konsekvens av en slik endring er at kostnadene 147 

for å gjennomføre arrangementet vil bli redusert, men det er ikke derfor arbeidsutvalget foreslår å 148 

gjennomføre denne endringen. 149 
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Ved å gå bort fra å ha formøtet en helg ca. én måned før landsmøtet vil vi redusere belastningen 150 

det er for delegatene. Dette vil kunne senke terskelen for å melde sin interesse som delegat, 151 

samtidig som det vil kunne gi flere nye delegater muligheten til å delta på formøtet, og sånn sett 152 

legge bedre til rette for at delegatene går inn i landsmøtesalen med likere forutsetninger for å ta 153 

del i NSOs øverste demokratiske organ. 154 

Videre vil man kunne gi delegatene en bedre forståelse for landsmøtegjennomføringen ved å ha 155 

formøtet i selve landsmøtesalen enn ved å ha for eksempel ha det i et auditorium på et campus. 156 

En slik endring vil kunne åpne opp for at formøtet i større grad kan bidra til å gjøre delegatene mer 157 

komfortable med talerstolen og de praktiske rammene for landsmøte, noe arbeidsutvalget tror vil 158 

føre til at terskelen for å ta ordet på landsmøte vil bli lavere og en debatt der enda flere delegater 159 

deltar. 160 

Noe organisasjonen vil miste ved å gjøre en slik endring som arbeidsutvalget har foreslått, er en 161 

sosial arena for delegatene i god tid før landsmøtet, hvor kandidater til ulike verv også kan drive 162 

valgkamp.  163 

Ved å legge formøtet dagen før landsmøtet i Tønsberg, opplever arbeidsutvalget at flere nye 164 

delegater vil ha anledning til å delta på formøte. , samtidig som kvelden og ettermiddagen kan 165 

brukes på sosiale aktiviteter, fremfor å reise frem og tilbake fra eventuelt campus til 166 

hotell/middagssted. 167 

Formøtet har tidligere blitt brukt aktivt av kandidater som en valgkamparena, hvor også 168 

valgkomiteen har gjennomført debatter/sofaprater med kandidatene til arbeidsutvalget. Det vil 169 

derfor være viktig å ha en god dialog med valgkomiteen om hvordan NSO kan legge til rette for at 170 

delegaten får kjennskap til kandidatene, som for eksempel ved å gjennomføre lignende digitale 171 

debatter som ble gjennomført i 2022 i forbindelse med ledervalget eller ved å bruke andre arenaer. 172 

Arbeidsutvalgets vurdering er at intensjonen med formøtet er å forberede nye delegater til 173 

landsmøtet, og foreslår derfor denne endringen for å i større grad kunne forberede delegatene til 174 

selve landsmøtet, innenfor forutsigbare og tydelige rammer. 175 

Som opplæringsarena ser arbeidsutvalget for seg at formøtet skal dreie seg om å bli kjent med de 176 

praktiske rammene rundt landsmøtet, talerstolen og praktisk opplysninger. For å kunne forberede 177 

delegatene på det politiske innholdet og selve deltakelsen på landsmøtet i forkant av landsmøtet 178 

ser arbeidsutvalget for seg ulike alternativer, som for eksempel: 179 

- Digitale møter med delegasjonslederne i forkant. 180 

- Gjennomføre ulike webinarer om temaer som skal behandles på landsmøtet. 181 

- Bruke kursgruppen mer aktivt for opplæring i medlemslagene. 182 

- Ulike opplæringsvideoer - For eksempel hvordan møtesystemet virker, hvordan skrive 183 

endringsforslag og lignende. 184 

- Utarbeide en skriftlig veileder/håndbok for landsmøtet. 185 

Skulle sentralstyret ikke ønske å gjøre denne endringer vil arbeidsutvalget oppfordre til at man 186 

henter kr 100 000 fra 8.7 samlinger til 8.9 Formøte til landsmøte, samt kr 350 000 fra 8.2 187 

Landsmøte. En konsekvens av dette er at det ikke vil være rom i budsjettet til å gjennomføre tre 188 

ledersamlinger i året. Å øke det totale antallet helgearrangementer er ikke ønskelig fra 189 

arbeidsutvalget sin side, grunnet arbeidskapasiteten på kontoret og eventuelt ekstrautgifter i 190 

forbindelse med overtid for de ansatte. 191 
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8.3 Politiske komiteer  192 

Det foreslås et budsjett på kr 230 000; kr 50 000 per år for fire komiteer samt en felles søknadspott 193 

for komiteene på kr 30 000.  194 

8.4 Fagrådet  195 

Det foreslås å budsjettere med kr 10 000 til to digitale samlinger for fagrådet i 196 

2023. Arbeidsutvalget ser det som hensiktsmessig at man istedenfor å budsjettere med én fysisk 197 

samling i året, heller budsjetterer med to digitale samlinger. Denne endringer legger til rette for en 198 

hyppigere møtevirksomhet i fagrådet, er praktisk lettere å gjennomføre og reduserer antall tog-199 

/flyreiser i organisasjonen i løpet av et kalenderår. Dette er en reduksjon på kr 50 000 fra 200 

spesifisert budsjett for 2022, samtidig som det vil øke aktivitetsnivået i fagrådet med én ekstra 201 

samling i året. 202 

8.5 Andre komiteer  203 

For kontrollkomiteen (KK) budsjetteres det med kr 10 000. KK har møteplikt på SST og LM. 204 

Kostnadene for dette går under disse arrangementene, men dersom KK ønsker å delta på andre 205 

møter eller ha egne møter tas midlene fra denne posten. Dette er en reduksjon på kr 5 000 fra 206 

spesifisert budsjett for 2022, med bakgrunn i at de avsette midlene til komiteen ikke har blitt brukt 207 

de siste årene. 208 

For valgkomiteen (VK) budsjetteres det med kr 40 000. VK møtes også i forbindelse med andre 209 

arrangement i organisasjonen, men kan ha mer behov for å møtes utenom for arbeidet med å 210 

finne kandidater til ulike verv og til debatt/presentasjoner mellom nye kandidater til AU hvor reise- 211 

og oppholdskostnader for disse kommer i tillegg. Valgkomiteens deltakelse på sentralstyremøtet, 212 

avspark, ledersamlinger, høstkonferansen og lignende er dekket i det enkelte arrangementets 213 

budsjett. Dette er en reduksjon på kr 35 000 fra spesifisert budsjett for 2022, med bakgrunn i at de 214 

avsette midlene til komiteen ikke har blitt brukt de siste årene. 215 

For vedtektskomiteen (VTK) budsjetteres det med kr 10 000. VTK har vanligvis ett møte i forkant 216 

av landsmøtet for å innstille på endringsforslag.  217 

Det budsjetteres ikke noe på prinsipprogramkomiteen (PPK), da det ikke skal vedtas nytt 218 

prinsipprogram før i 2025.  219 

8.6 Konferanser  220 

Det er lagt opp til følgende konferanser:  221 

Avsparkkonferansen vil bli avholdt i august 2023. Budsjetteres med kr 475 000.   222 

Høstkonferansen avholdes høsten 2023. Budsjetteres med kr 575 000.  223 

8.7 Samlinger  224 

Det er lagt opp til følgende samlinger:  225 

Det foreslås å budsjettere med kr 500 000 til tre ledersamlinger i 2023, som er én ledersamling 226 

mer enn tidligere år. Denne endringer er foreslått etter flere tilbakemeldinger fra 227 

medlemslagsledere etter at det ble gjennomført en ledersamling før sommeren i 2022, da det på 228 

grunn av pandemien ble et økonomisk handlingsrom til å gjennomføre én ekstra samling. Å 229 
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gjennomføre en ledersamling med de påtroppende medlemslagslederne før sommeren gir oss 230 

muligheten til å bygge en relasjon mellom nytt AU og nye medlemslagsledere tidlig, samt at 231 

medlemslagslederne får anledning til å bygge nettverk seg imellom i starten av perioden.  232 

Det foreslås å budsjettere med kr 50 000 til den årlige samlingen til organisasjonskonsulentene for 233 

våre medlemslag. Tidligere har de fått støtte gjennom NSOs fond, men ettersom dette er et fast 234 

årlig møte er det nå lagt inn i budsjettet.  235 

Det foreslås å budsjettere med kr 150 000 til en styremedlemssamling. Medlemmer av styrer på 236 

universiteter, høyskoler og studentsamskipnader får i dag liten faglig oppfølging fra NSO, og det er 237 

gitt flere tilbakemeldinger på varierende opplæring og oppfølging av disse representantene.  238 

8.8 NOM (tidl. Temamøter/seminarer)   239 

NSO skal ikke være vertskap for Nordisk Ordförandre Møte (NOM) i 2023. Det budsjetteres derfor 240 

ikke med noe her.  241 

8.9 Formøte til landsmøte  242 

Formøte har tidligere blitt gjennomført i forkant av landsmøtet. Budsjetteres med kr 0, med 243 

bakgrunn i den foreslåtte endringen av formøtets form beskrevet under 8.2 Landsmøte. Ønsker 244 

sentralstyret å gjennomføre formøtet som tidligere, må det flyttes minst 450 000 fra andre under 245 

poster i post 8 til denne budsjettposten. Kroner 350 000 er foreslått flyttet til 8.2 Landsmøtet, og 246 

kroner 100 000 er foreslått flyttet til 8.7 Samlinger. 247 

9. Frie midler  248 

Landsmøte har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr 150 000. Tanken bak frie 249 

midler er at det skal stå en sum tilgjengelig for arbeidsutvalget å bruke på ikke planlagte tiltak som 250 

det oppstår behov for i løpet av perioden.  251 

10. Finansinntekter og finanskostnader  252 

Denne posten omfatter blant annet renteinntekter, samt bankomkostninger og gebyrer. Denne er 253 

allerede vedtatt gjennom rammebudsjettet. 254 
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Vedlegg til saken: 1 
1. Søknad - NHH - Bergensbaneløpet 2023 2 

FONDSSØKNAD - STAFETTKOMITÉEN VED NHH - BERGENSBANELØPET 2023 3 

FORMÅL 4 

Behandle fondssøknad fra medlemslaget ved NHH på kr 95.500 fra fond for lokale prosjekter. 5 

 6 

Fond for lokale prosjekter 7 

Fondet har som formål å: gjennomføre prosjekter som kan bidra til å realisere organisasjonens 8 

formål. Midlene kan brukes på blant annet arrangementer og aksjoner som retter oppmerksomhet 9 

mot relevante studentpolitiske saker som er i tråd med NSOs formål. Støtte kan også gis til 10 

opplærings- og/eller teambuildingseminarer for studentdemokratiet ved et medlemslag, temadager, 11 

politiske konferanser, studieturer o.l. Midlene kan også brukes til demonstrasjoner, markeringer, 12 

stands, informasjonsmateriell etc. på temaer eller områder i tråd med NSOs formål. Midlene kan 13 

også brukes på tiltak som gir økt kontakt og samarbeid mellom medlemslagene. 14 

Organisasjonens formål defineres i NSOs vedtekter:  15 

§ 1.2 Norsk studentorganisasjons formål 16 

Norsk studentorganisasjon har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 17 

rettigheter, samt representere sine medlemmer. Norsk studentorganisasjon skal fremme 18 

engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, politikere og andre 19 

relevante aktører. 20 

 21 

Fond for lokale prosjekter – økonomisk oversikt 22 

Fond for lokale prosjekter ble slått sammen med Fond for lokalt samarbeid på SST6-21/22. Per 23 

01.01.2022 var saldoen for fond for lokale prosjekter derfor på 1.292.354,87 kr. 24 

Så langt i år har det blitt tildelt midler fra Fond for lokale prosjekter til summen 819.950 kr. 25 

Basert på mottatte fondsrapporter vet vi at 97.416,38 kr av de tildelte midlene ikke har blitt brukt. 26 

Basert på denne informasjonen kan vi ta utgangspunkt i at 569.821,25 kr igjen i fondet. 27 

Arbeidsutvalget ønsker å gjøre sentralstyret oppmerksom på at det er flere prosjekter denne 28 

høsten vi ikke har mottatt fondsrapporter fra enda. Vi kan anta at ikke alle de tildelte midlene vil bli 29 

brukt opp på alle prosjektene, og kan derfor regne med et noe større rom for tildeling i fondet. 30 
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 31 

SAKSPRESENTASJON 32 

Søknaden ble mottatt 27.10.2022. Prosjektdatoer er 13.-15.04.2023.  33 

Ifølge NSOs retningslinjer for fond, skal: 34 

• Summer over 80.000 kroner per aktivitet kan vedtas tildelt av sentralstyret i NSO. 35 

• Søknader over kr 80 000 må være arbeidsutvalget i hende senest fire (4) uker før 36 

sentralstyremøte. 37 

Søknaden oppfyller alle disse kriteriene. 38 

VURDERING 39 

Arbeidsutvalget mener søknaden ikke imøtekommer fondets formål om å gjennomføre aktiviteter 40 

som bidrar til å realisere organisasjonens formål. 41 

Prosjektet er først og fremst en sosial begivenhet for spesielt interesserte på NHH og BI. Det er 42 

ingenting ved prosjektet som tyder på tiltak som vil bidra til å styrke studentdemokratiene eller 43 

fremme studentenes interesser og rettigheter utad.  44 

NHH er også ett av de medlemslagene som har søkt mest penger fra NSOs fond dette året. NHH 45 

har fått tildelt en totalsum på 246.950 kr fordelt over seks prosjekter. De har totalt søkt midler til 14 46 

ulike prosjekter fra NSOs fond. 47 

Arbeidsutvalget vurderer det dithen at disse midlene kan utnyttes på en bedre måte i andre 48 

prosjekter, samtidig som det er viktig å sørge for en jevn fordeling av NSOs fondsmidler blant 49 

medlemslagene. 50 

INNSTILLING 51 

Fondssøknaden på 95.500 kr fra NHH avvises. 52 

  53 
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VEDLEGG 1: FONDSSØKNAD - STAFETTKOMITÉEN VED NHH - 1 

BERGENSBANELØPET 2023 2 

SØKNAD TIL NSOS FOND 3 

 4 

Tilknyttet utdanningsinstitusjon: NHH - Norges Handelshøyskole 5 

Navn på kontaktperson: Adrian Flote 6 

E-post kontaktperson: stafkom.oko@nhhs.no 7 

Telefon kontaktperson: 99411406 8 

Kontaktpersonens rolle ved institusjonen/organet: Økonomiansvarlig stafettkomitéen ved NHHS 9 

Fond det søkes midler fra: Fond for lokale prosjekter 10 

PROSJEKTBESKRIVELSE 11 

 12 

Tittel på prosjektet: Bergensbaneløpet 2023 13 

Startdato: 13.04.2023 14 

Sluttdato: 15.04.2023 15 

 16 

Formålet med prosjektet: 17 

Formål Stafettkomitéen ved NHH ønsker med dette å søke om støtte til busser i forbindelse med 18 

gjennomføringen av vår årlige stafett, Bergensbaneløpet, som vi skal arrangere i april 2023. Om 19 

Bergensbaneløpet og Stafettkomiteestyret Stafettkomiteen ved NHH arrangerer i samarbeid med 20 

BI Nydalen hver vår en stafett på strekningen Bergen-Oslo fordelt over 105 etapper. Stafetten går 21 

under navnet Bergensbaneløpet (BBL) og er en sportslig (og vennskapelig) konkurranse mellom 22 

studentene ved NHH og BI. I 2023 har BBL arrangeres for 50! gang. Stafetten har virkelig blitt et 23 

eventyr som vil huskes av flere generasjoner fremover. Løpet har stor oppslutning blant 24 

studentene og er et arrangement hvor både det sportslige og det sosiale står i fokus. I tillegg til 25 

BBL, arrangerer vi i Stafettkomite-styret løpetreninger to ganger i uken gjennom hele året. Dette er 26 

et gratis tilbud der alle studentene på skolen er velkomne. Treningene kan sees på både som 27 

trening til stafetten, men også et sosialt og idrettslig avbrekk etter lange skoledager. Det 28 

understrekes at det skal være en lav barriere for å møte opp på trening, da de er åpne for alle og 29 

tilpasses etter ulike nivå. Det sosiale vektlegges alltid minst like mye som det sportslige og for å 30 

øke samholdet avsluttes alltid treningene med utdeling av saft, kjeks og bananer. På semesterets 31 

første treninger har over 100 unike studenter være representert på våre åpne treninger, noe som 32 

fremhever tiltakets popularitet. Tidligere har både stafetten (BBL) og treningene vært gratis, men 33 

på grunn av en vanskeligere sponsor situasjon i senere år, har vi sett oss nødt til å innføre 34 

deltakeravgift på selve stafetten. Treningene er fortsatt gratis, og vi jobber iherdig for å skaffe til 35 

veie sponsor- og støttemidler som kan holde deltakeravgiften så lav som mulig. Vi ser i tillegg en 36 

ekstra utfordring i år da bankett-kostnadene har økt betydelig etter pandemien. Dette i 37 

kombinasjon med at BI Nydalen ikke har samme fasilitetene på skolen som NHH, noe som gjør at 38 

vi per nå har fått estimert en betydelig dyrere bankett enn BBL 2022 og BBL 2019 (som var sist 39 

banketten var i Oslo). Vi antar derfor at vi må øke inntektene våre i år for å kunne arrangere BBL i 40 

det hele. Busser under Bergensbaneløpet Under løpet er vi avhengig av busser for å kunne 41 

mailto:stafkom.oko@nhhs.no
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arrangere stafetten, i tillegg til transport for å komme oss hjem. På grunn av noe usikker 42 

kostnadsestimering benytter vi i denne søknaden tall fra BBL 2022. BBL 2023 vil ha det samme 43 

behovet som i 2022 med totalt fem busser; en aktiv buss (bussen for løperne som skal springen 44 

denne perioden (snart)), to passiv busser (løpere som er ferdige å springe eller skal springe 45 

senere) og to supporter busser (en buss til hver supportergruppe, en fra hver skole). Buss-46 

kostnaden totalt under BBL 2023 var 191 000 kr. Av dette hadde Stafettkomitéen NHHS en 47 

kostnad på 95 500 kr da beløpet ble delt 50/50 med BI Nydalen sin Stafettkomiteè. Kostnader 48 

knyttet til drivstoff for bussene er her inkludert. Dette har medført signaler fra aktuelle aktører at 49 

prisen blir høyere i år dessverre. Dermed vil kostnaden for 2022 være for lav for å representere 50 

kostnaden for BBL 2023, men grunnet manglende avklaring på busstilbud bruker vi likevel dette 51 

som et utgangspunkt. Regnskap for BBL 2022 og foreløpig budsjett for BBL 2023 kan oversendes 52 

ved forespørsel. Vi søker dermed støtte på kr. 95 500,00 fra NSO til dekning av busser under 53 

Bergensbaneløpet 2023. Håper på positiv tilbakemelding! Med sportslig hilsen, Adrian Flote 54 

Økonomiansvarlig Stafettkomitéen 22/23 Tlf. +47 994 11 406 Stafkom.oko@nhhs.no 55 

 56 

Målgruppe: 57 

Målgruppen er løpe glade og spreke studenter fra norges to største handelshøyskoler, Norges 58 

Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI (Avdeling Nydalen). Stafetten vil ha omtrent 100 løpere 59 

fra hver skole som løper en etappe hever. I tillegg så har hver skole med seg en supporter-gruppe 60 

som består av omtrent 50 personer hver sporter gruppe. Dette betyr at vi får samlet spreke og 61 

positive økonomistudenter fra to rivaliserende skoler, som knytter vennskap og legger gode 62 

samarbeidsrelasjoner til fremtiden på tvers av skolene, tross for rivaliseringen mellom skolene. Vi 63 

ser at studenten bygger viktig nettverk under dette arrangementet og har stor informasjon og 64 

kunnskapsutveksling både om det faglige og studentforeningen og studentlivet. 65 

 66 

Programinnhold: 67 

Programmet starter for BI-studentene ved avreise fra Oslo natt Onsdag til Torsdag. På morgenen 68 

torsdag 13.04 får BI studentene frokost på NHH før det er klart for en storslagen åpningsseremoni, 69 

som avsluttes med sang fra supporterne, og start av Bergensbaneløpet 2023. Herifra går det slag i 70 

slag med 105 etapper (antall tatt fra BBL 2022) over fjellet mot Oslo. På turen over overnatter vi to 71 

steder, ikke endelig bestemt og passer på at det er mye både idrettsglede og glede generelt på 72 

bussturen, supporterstoppene, overnattingene og resten av turen. Det vil også være ulike sponsor-73 

ettaper og liknende som får litt ekstra oppmerksomhet over fjellet. Når vi kommer frem til Oslo vil 74 

det være en storsalen målgang hvor den beste skolen blir kåret og hyllet, før det skal skiftes og 75 

forberedes til bankett. På banketten skal den seirene skolen, legendene som har vært med i 5 år, 76 

sponsorer og egentlig alle deltakerne hylles, og det blir show med utdelinger, taler og andre 77 

merkelige påfunn. 78 

 79 

  80 
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BUDSJETT 81 

 82 

Utgifter Beløp 

Mat 33000 

Reise 159.145,28 

Overnatting 37650 

Lokaler 0 

Materiell 0 

Innledere 0 

Andre kostnader 206500 

 83 

Merknader til utgifter: 84 

Kommenterer de to største bar, grunnet plass mangel. Buss: Kostnader til buss er den en av 85 

største utgiftsposten i BBL-budsjettet. Etter å ha hentet inn priser fra ulike aktører, har vi landet på 86 

å velge Ferdia som distributør. Tilbudet vi har fått fra Ferdia omfatter 3 busser fra øslandet og 2 87 

busser fra Bergen. Prisen er inkludert MVA og bompenger. Dette året har vi valgt å gå for 5 busser 88 

istedenfor 6, da vi har opplevd stor ledig kapasitet på den sjette bussen. Likevel er det slik at (som 89 

en ettervirkning av Covid-19) kostnaden på buss har økt betraktelig. Derimot muliggjør tilbudet vårt 90 

fra Ferida oss å benytte 2 busser for å frakte NHH-studentene tilbake til Bergen for en merkostnad 91 

på omtrent 10 000 kr, hvilket gir en besparelse på 850*60-10 000=41 000 sammenlignet med å 92 

benytte tog for samme oppgave (avhengig av prisen på tog, som i likhet med prisen på buss har 93 

økt). Totalt gir dette en kostnad på kr. 215 000, som tilsvarer kr. 107 500 per skole. Kostnaden er 94 

ikke høyere på tross av prisstigning, grunnet godt samarbeid med Ferdia som er videre ført fra i 95 

fjor. Transporten til BI til NHH er enda ikke avklart dessverre, men vi jobber her sammen med 96 

Ferdia for å finne en løsning, men antar at dette kan komme på omtrent kr. 60 000. Videre er 97 

resterende på denne posten knyttet til leiebiler, men grunnet plassmangel utelater vi å gå i detalj 98 

på dette. Ander kostnader består av litt til premier, men i hovedsak er dette knytt til banketten etter 99 

løpet. Premiepostene knytter seg til følgende aktiviteter: bidragsytere under BBL Det er viktig at de 100 

som er bidragsytere under BBL får en oppmerksomhet for strevet og tiden de setter av til å hjelpe. 101 

Bankett: BBL-banketten vil i år holdes i på Meet Ullevåll, da BI ikke har samme fasilitetene som 102 

NHH, ved aulaen. Dette medfører et solid budsjett hopp når det kommer til bankett. Tilbudet fra 103 

Meet ullevåll er et av de billigste alternativene vi fikk, og blir av stafettkomitéene ansett som det 104 

klart beste totaltilbudet. Viser til egen utrekning til fordeling av kostnadene. Estimatusikkerheten 105 

tilknyttet bankett-budsjettet er heftet til hvor mange som ønsker å delta på banketten, men basert 106 

på fordelinger fra tidligere år antar vi at omkring 300 personer vil ønske å delta på banketten i år. 107 

Utover dette anses de fleste av de resterende postene som sikre. Totalkostnad kr. 370 500, hvor 108 

185 500 kr skal dekkes av NHHS. 109 

 110 
 111 
  112 
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 113 

Inntekter Beløp 

Søknadsbeløp NSO 95500 

Andre inntekter 125000 

 114 

Merknader til inntekter: 115 

Inntektene er svært usikker, men vi forventer 125 000 kr i sponsor inntekter. Vi har også søkt 116 

andre støtteordninger, men mangler svar på den vi har mest tru på her. 117 

Kontonummer for utbetaling: 86014642333 118 
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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 02.12.2022-04.12.2022 
Ansvarlig Arbeidsutvalget 
Saksnummer SST3 03.03-22/23  
Gjelder Resolusjoner 

Vedlegg til saken: 1 
1. Vi må sikre Norges studentbarnehager 2 
2. Unntak for studentbarnehager 3 

RESOLUSJONER 4 

FORMÅL 5 
Behandle innkomne forslag til resolusjoner. 6 

SAKSPRESENTASJON 7 
Saksgang 8 
På SST2 ble resolusjon “Vi må sikre Norges studentbarnehager” sendt inn etter fristen. 9 
Arbeidsutvalget ba derfor om at resolusjonene ikke ble vedtatt under SST2 sånn at arbeidsutvalget 10 
kunne få nok tid til å se på, og behandle resolusjonen skikkelig.  11 
 12 
Vedtaket gjort på SST2 lyder "Vi må sikre Norges studentbarnehager" oversendes til SST3 med 13 
mulighet for revidering fra Arbeidsutvalget. 14 
 15 
Arbeidsutvalget har i behandlingen av resolusjonsforslaget vært opptatt av å ivareta forslagsstillers 16 
intensjon bak resolusjonen. Arbeidsutvalget har vært i dialog med forslagsstiller og har fått 17 
bekreftet at intensjon er at studentbarnehager i regi av samskipnadene må få unntak fra reglene i 18 
den nye barnehageloven, slik at studentbarnehager ikke må være selvstendige rettssubjekter, med 19 
formål om å unngå fordyrende ledd som kan gå på kompromiss av tilbud.  20 
 21 
Denne intensjonen har ligget til grunn for vårt arbeid med å utarbeide et revidert forslag til 22 
resolusjonen. 23 
 24 
Arbeidsutvalget har siden SS2 gått gjennom resolusjonen, saksgangen til lovendringen og vært i 25 
dialog med Samskipnadsrådet og Kunnskapsdepartementet, for å sikre sentralutstyret best mulig 26 
saksgrunnlag for sitt vedtak. 27 
 28 
Tidligere arbeid og saksgang 29 
05. juli 2021 sendte departementet ut et forslag til ny endring i barnehageloven og økonomiforskrift 30 
til barnehageloven. Høringsfristen ble satt til 10.oktober. Sittende arbeidsutvalg kan ikke svare på 31 
hvorfor fjorårets arbeidsutvalg, eller sentralstyret, ikke sendte inn et eget høringssvar i fjor.  32 
 33 
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8. februar 2022 sendte Samskipnadsrådet og NSO sammen et brev til Kunnskapsminister Tonje 34 
Brenna og Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (vedlegg 1). Dette brevet 35 
adresserer at arbeidet med en ny barnehagelov, sikrer at barnehager i regi av samskipnadene får 36 
unntak fra loven som eksempelvis unntak fra krav om eget rettssubjekt, regulering av utbytte og 37 
regnskapsmessige skiller.    38 
  39 
8. April 2022 ble forslaget til ny barnehagelov godkjent i statsråd. Lovproposisjonen ble overlevert 40 
Stortinget 21.april, med skriftlig høring i komiteen 6.mai og innstilling 24.mai. I innstillingene ble 41 
følgende merknad vedtatt “Ideelle organisasjoner og studentsamskipnader:  42 
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og 43 
Rødt mener at ideelle organisasjoner og studentsamskipnader er i en særstilling, og at det i det 44 
videre arbeidet bør vurderes om hvordan regelverket kan tilpasses disse organisasjonenes 45 
særegenhet.  46 
Et eksempel på dette er at regelverket om eksisterende reguleringer av studentsamskipnader 47 
ivaretar intensjonen om åpenhet og mulighet for kontroll. Flertallet er kjent med at små 48 
enkeltstående barnehager kan ha utfordringer med å få lån i finansforetak på grunn av for lav 49 
egenkapital og svak økonomi. Flertallet mener det i det videre arbeidet bør vurderes nærmere 50 
hvordan disse barnehagenes behov for finansiering av nødvendig investeringer kan ivaretas.”  51 
 52 
1.juni 2022 var det debatt og førstegangsvedtak. Ingen i debatten henviste til flertallsmerknaden.  53 
7.juni 2022 var det andregangsvedtak, og Stortinget vedtok den nye barnehageloven med virkning 54 
fra 1.januar 2023.  55 
 56 
Det er ikke lagt opp til noen ny behandling av loven. I løpet av utgangen av 2023 skal det gjøres en 57 
større gjennomgang av styring og finansiering, av kunnskapsdepartementet, hvor NSO vil ha 58 
mulighet til å komme med innspill.  Samskipandsrådet jobber nå med å få oversikt over hvilke 59 
unntak og tilrettelegginger de trenger. Dette arbeidet tar mye tid da den nye barnehageloven i liten 60 
grad er tilpasset samskipnadsloven, noe som igjen gjør at det stadig kommer opp nye 61 
problemstillinger. Samskipnadene vet derfor ikke unntakene og tilretteleggingen de trenger.  62 
 63 
Loven 64 
Ifølge regjeringen har den nye barnehageloven som intensjon at offentlige tilskudd og 65 
foreldrebetaling går til bedre barnehager for alle barn, og ikke profitt til eierne 1. Som en 66 
konsekvens innebærer loven krav om at alle barnehager er selvstendige rettssubjekter, ikke kan 67 
drive annen virksomhet, eller ta opp lån andre steder enn i bank. 68 
 69 
For samskipnadene betyr dette at studentbarnehagene juridisk må avskilles fra resten av 70 
samskipnadens drift. Dette innebærer at samskipnadene ikke kan finansiere barnehager som går i 71 
underskudd med midler fra for eksempel et treningstilbud som går i overskudd. Denne formen for 72 
kryssfinansiering er vanlig hos de fleste samskipnader, da det er svært få av velferdstilbudene, 73 

 

 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strammer-inn-reglene-for-private-barnehager/id2908283/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strammer-inn-reglene-for-private-barnehager/id2908283/
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utover bolig og trening, som finansierer seg selv.  74 
 75 
Konsekvenser 76 
 77 
Samskipnadsrådet jobber med å utarbeide hvilke konsekvenser lovendringen vil ha, og hvilke 78 
unntak i forskriften det er behov for. Det er likevel mulig å se for seg, og avkrefte noen 79 
konsekvenser.  80 
 81 
Dersom den nye loven fører til at noen studentbarnehager må legge ned sitt tilbud, har studenter 82 
med barn fortsatt rett på barnehageplass etter barnehagelovens §16, og barna vil bli omfordelt til 83 
andre barnehager. Studenter med barn i studentbarnehager, vil altså ikke miste muligheten til å ha 84 
barn i barnehage.   85 
 86 
En ny omstrukturering av barnehagene vil føre til at det kan bli noe dyrere å drive barnehagene. 87 
Dette vil i liten grad påvirke hva det koster å ha barn i barnehagen, da det er makspris på 3050kr 88 
per barn i Norge. Samtidig som det er gode moderasjonsordninger som gjør at alle med dårlig 89 
økonomi, også studenter, kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag. Den nye loven har 90 
med andre ord mindre økonomiske konsekvenser for studenter med barn i studentbarnehager 91 
 92 
Å miste plass i studentbarnehagen vil imidlertid ha store konsekvenser for studenter med barn i 93 
studentbarnehager fordi de vil mangle et barnehagetilbud som er tilpasset studenttilværelsen. 94 
Fordelen med studentbarnehager er at de har tilpasset åpningstidene til en studietilværelse som 95 
ikke varer fra 8-16 hver dag. Dette innebærer blant annet ekstra åpningstider i eksamensperioden 96 
osv.  97 

VURDERING: 98 

Arbeidsutvalget mener resolusjonsforslaget har gode og viktige intensjoner. Resolusjonen sender 99 
også et tydelig signal om at det ønskelig at arbeidsutvalget jobber med problematikken så fort det 100 
er politisk handlingsrom for det. Arbeidsutvalget innstiller med bakgrunn av dette på at 101 
arbeidsutvalgets reviderte resolusjonsforslag (vedlegg 2) vedtas. 102 
 103 
 104 

INNSTILLING 105 

• Resolusjonen “Unntak for studentbarnehager” vedtas til fordel for resolusjonen “Vi må 106 
sikre Norges studentbarnehager”. 107 

  108 
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VEDLEGG 1: RESOLUSJONER 1 
 2 

VI MÅ SIKRE NORGES STUDENTBARNEHAGER 3 

Etter at forslaget til statsbudsjettet kom har en lovendring blitt foreslått, om å stoppe penger fra å 4 
bli satt inn og tatt ut av kommersielle barnehager fra aktører som eier dem. Forslaget har som mål 5 
å stoppe velferdsprofitører fra å ta utbytte i norske barnehager. 6 

Dette lovforslaget setter ikke et skille mellom milliardær-konsern som driftes for profit og 7 
studentbarnehager som driftes av Samskipnadene. Om dette forslaget rammer samskipnadene 8 
står flere av samskipnadene med to valg. Enten øke prisene eller avvikle driften. Om prisene økes 9 
vil tilbudet bli utilgjengelig for mange studenter med barn. 10 

Om tilbudet avvikles vil det totalet antallet barnehageplasser falle og studenter presses ut i et 11 
allerede vanskelig marked. Å sikre fortsatt drift av studentbarnehager vil være et godt tiltak for 12 
velferdsstaten, og ha en sosialt utjevnende effekt for det norske samfunn. Studentbarnehager er 13 
for mange et essensielt tilbud som gjør studiedagen mulig og derfor er det viktig at NSO verner om 14 
det. 15 

NSO mener at: 16 

● Samskipnadene må ha et unntak fra lovendringen om barnehager og innskudd og uttak av 17 
profitt 18 
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VEDLEGG 2: RESOLUSJONER 1 
 2 
Unntak for studentbarnehager 3 

Samskipnadens studentbarnehager er et viktig velferdstilbud for studenter i Norge, for å sikre at 4 
studenter med barn har et tilpasset barnehagetilbud opp mot deres behov. NSO mener at dette 5 
tilbudet er viktig fordi samskipnadsbarnehager ofte tilbyr andre tjenester, og mer fleksible 6 
åpningstider sammenlignet med andre barnehager. Barnehagetilbudet gjennom samskipnadene er 7 
ofte i nærhet til utdanningsinstitusjonene eller studentboligområder, slik at hverdagslogistikken til 8 
studenter med barn blir gjennomførbar.  9 

I forslaget om ny barnehagelov med virkning fra 1.1.23 er det intet skille mellom private 10 
barnehager og studentsamskipnadsbarnehager. Dette vil kunne føre til en mer utfordrende drift av 11 
dette viktige tilbudet. Samskipnadsbarnehagene blir definert som et selvstendig rettssubjekt, og 12 
kan derfor ikke låne penger av samskipnaden (morselskapet). Dette kan føre til at opptak av lån 13 
skal skje i bank med ordinære markedsbetingelser og rentekostnader, som vil være en merkostnad 14 
for barnehagene, fremfor det å la barnehagene låne penger gjennom 15 
morselskapet(samskipnaden).  16 

Vi ønsker at overskuddet til samskipnadene skal tilbake til velferdstilbud for studentene, der 17 
samskipnadenes barnehage tilbud kan være et av dem. Det er ønskelig å la samskipnadene 18 
finansiere eget barnehagetilbud, fremfor å bruke ekstern finansiering, som kan gi økt kostnad. Med 19 
en dyrere, ekstern finansiering, gjennom opptak av lån, er det mulig at dette kan gå utover 20 
muligheten til å drifte andre tjenester som samskipnadsbarnehagene tilbyr, eksempelvis 21 
eksamensbarnevakt og utvidet åpningstider.  22 

8. April 2022 ble forslaget til ny barnehagelov godkjent i statsråd. Lovproposisjonen ble overlevert 23 
Stortinget 21.april, med skriftlig høring i komiteen 6.mai og innstilling 24.mai. I innstillingene ble 24 
følgende merknad vedtatt: 25 

 26 
“Ideelle organisasjoner og studentsamskipnader: Komiteens flertall, medlemmene fra 27 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt mener at ideelle organisasjoner og 28 
studentsamskipnader er i en særstilling, og at det i det videre arbeidet bør vurderes om hvordan 29 
regelverket kan tilpasses disse organisasjonenes særegenhet. Et eksempel på dette er at 30 
regelverket om eksisterende reguleringer av studentsamskipnader ivaretar intensjonen om 31 
åpenhet og mulighet for kontroll. Flertallet er kjent med at små enkeltstående barnehager kan ha 32 
utfordringer med å få lån i finansforetak på grunn av for lav egenkapital og svak økonomi. Flertallet 33 
mener det i det videre arbeidet bør vurderes nærmere hvordan disse barnehagenes behov for 34 
finansiering av nødvendig investeringer kan ivaretas.” 35 

NSO mener at:   36 

• Barnehager i regi av studentsamskipnadene må få unntak fra barnehagelovens 37 
bestemmelser om at hver barnehage skal være organisert som et selvstendig rettssubjekt.  38 

• NSO ber Kunnskapsdepartementet følge flertallsmerknaden fra stortinget slik at 39 
samskipnadene får unntak i forskriftene. 40 
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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 02.12.2022-04.12.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST3 04.02-22/23  

Gjelder Valg av leder av LMPK 

Vedlegg til saken: 1 
1. Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet 2 
2. Fremdriftsplan for Læringsmiljøpolitisk komite 2022/2023 3 

VALG AV LEDER AV LMPK 4 

FORMÅL 5 

Gjennomføre suppleringsvalg av ny leder til læringsmiljøpolitisk komité (LMPK). 6 

SAKSPRESENTASJON 7 

Lederen av LMPK som ble valgt på landsmøtet har trukket seg fra vervet. 8 

Fra vedtektenes § 13.6.2 Supplering til politiske komiteer: 9 

Dersom et medlem trekker seg i perioden rykker høyeste prioriterte vara opp som fast medlem jf. § 10 

7.2. Dersom leder fratrer sitt verv trer nestleder inn i rollen som leder frem til ny leder er valgt. 11 

Sentralstyret skal da supplere komiteen med leder. 12 

I henhold til vedtektenes § 10.3.3 Suppleringsvalg skal valgkomiteen innstille på plasser 13 

tilsvarende § 10.3.1 og § 10.3.2, med noen unntak. At valgkomiteen skal innstille på ledere av 14 

politiske komiteer er regulert gjennom § 10.3.1, og § 10.3.3 gir ikke unntak fra dette kulepunktet, 15 

noe som medfører at valgkomiteen skal innstille til suppleringsvalget av ny leder av LMPK. 16 

En stiller til leder av LMPK ved å fylle ut et elektronisk kandidatskjema på student.no. For å bli 17 

vurdert av valgkomiteen må en stille innen 25. november klokken 12:00. Frist for å stille til valg for 18 

å få sitt kandidatskjema publisert på student.no er fredag 02. desember klokken 10:00. Endelig frist 19 

for å fremme eller trekke sitt kandidatur er når det settes strek i valgsaken. 20 

 21 

INNSTILLING 22 

Valgkomiteens innstilling legges frem på møtet.  23 

  24 

https://student.no/om-nso/dokumenter/retningslinjer-for-politiske-komiteer-og-fagradet
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VEDLEGG 2: VALG AV LEDER AV LMPK 1 

FREMDRIFTSPLAN FOR LÆRINGSMILJØPOLITISK KOMITE 2022/2023 2 

1. Universell utforming – Politisk dokument 3 
Hva skal gjøres? 4 

• Komiteen skal videreutvikle og ferdigstille det politiske dokumentet den forrige 5 
læringsmiljøpolitiske komiteen påbegynte.        6 

Hvorfor skal det gjøres? 7 

• Arbeidet med å utvikle ny politikk om universell utforming er i gang og bør ferdigstilles da 8 
organisasjonen har et behov for mer politikk på området. 9 

Hvordan skal det gjøres?  10 

• Komiteen skal ferdigstille det politiske dokumentet og oversende det sentralstyret for 11 
vedtak.  12 

Når skal det gjøres? 13 

• Det politiske dokumentet ferdigstilles til SST3. Komiteen skal gjennomgå forslaget til det 14 
politiske dokumentet med kontaktperson i arbeidsutvalget innen utgangen av oktober. 15 

2. Universell utforming  16 
Hva skal gjøres? 17 

• Komiteen skal jobbe med punktet i NSOs handlingsplan om finansiering av universell 18 
utforming og tilrettelegging. Dette innebærer å kartlegge hvilke virkemidler og ordninger 19 
som eksisterer i sektoren per i dag, samt identifisere hva som eventuelt mangler for å 20 
styrke arbeidet.       21 

Hvorfor skal det gjøres? 22 

• Behovet for å se på finansiering av universell utforming og tilrettelegging er fremhevet av 23 
landsmøtet gjennom handlingsplanen. Mange institusjoner er dårlige på dette området, og 24 
det virker i stor grad å være et spørsmål om ressurser.  25 

Hvordan skal det gjøres?  26 

• Kartleggingsarbeidet skal gjennomføres ved å undersøke hvilke virkemidler og ordninger 27 
som eksisterer fra myndighetenes side for å jobbe med universell utforming og 28 
tilrettelegging. Situasjonen skal redegjøres for gjennom et notat som rapporteres på til 29 
sentralstyret. Notatet skal også redegjøre for eventuelle mangler i dagens system.  30 

Når skal det gjøres? 31 

• Notatet skal ferdigstilles til SST6, i dialog med kontaktpersonen i arbeidsutvalget. 32 

3. Læringsmiljø ved desentrale og fleksible utdanningstilbud  33 
Hva skal gjøres? 34 

• Komiteen skal utforme en «læringsmiljø-håndbok» som sammenfatter studentenes krav til 35 
læringsmiljøet ved desentrale og fleksible utdanningstilbud. «Håndboken» skal ta for seg 36 
alle dimensjonene ved læringsmiljø og gi konkrete tips til beslutningstagere om hvordan 37 
skape et godt læringsmiljø.   38 

Hvorfor skal det gjøres? 39 

• Det er et behov for å sammenfatte og tydeliggjøre hva vi har av politikk på læringsmiljø ved 40 
desentrale og fleksible tilbud. En «håndbok» med krav og tips vil gjøre det lettere å fronte 41 

https://student.no/images/dokumenter/Handlingsplan_2022-2023.pdf
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vår politikk for beslutningstagere, samarbeidspartnere og i media. Dette vil også gjøre det 42 
lettere å avdekke hva vi mangler av politikk på området.  43 

Hvordan skal det gjøres? 44 

• Komiteen står fritt i utformingen av «håndboken», men skal ta utgangspunkt i allerede 45 
eksisterende politikk. Dersom komiteen identifiserer hull i dagens politikk, skal behovet for 46 
utvikling av ny politikk vurderes.   47 

Når skal det gjøres? 48 

• «Håndboken» skal gjennomgås jevnlig med kontaktperson i arbeidsutvalget. 49 

• «Håndboken» skal ferdigstilles til landsmøtet 2023.  50 

4. Kartlegging av studentenes medvirkning på læringsmiljøet 51 
Hva skal gjøres? 52 

• Komiteen skal kartlegge hvilke muligheter studentene har til å medvirke på læringsmiljøet 53 
ved institusjonene. Dette innebærer å se på hvilke møteplasser, utvalg, kanaler, o.l. 54 
studentene har tilgang til for å medvirke og gi tilbakemeldinger på læringsmiljøet, og hvor 55 
godt disse funker. I dette arbeidet er det relevant å se på læringsmiljøutvalg (LMU), 56 
arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre sentrale utvalg ved institusjonene.   57 

Hvorfor skal det gjøres? 58 

• Mulighetene studentene har til medvirkning på læringsmiljøet varierer veldig fra institusjon 59 
til institusjon. Noen steder funker LMU som ordning godt, mens mange steder ikke så godt. 60 
På enkelte institusjoner er studentene til stede i AMU, mens andre ikke. Det vil være nyttig 61 
for NSO og for medlemslagene å få bedre oversikt over hvilke muligheter man har, ikke har 62 
og bør ha for medvirkning på læringsmiljøet.  63 

Hvordan skal det gjøres? 64 

• Kartleggingen skal gjennomføres ved å snakke med medlemslag, gå gjennom 65 
dokumentasjon fra institusjonene og snakke med relevante ressurspersoner ved 66 
institusjonene. Det skal tilstrebes å undersøke flest mulig medlemslag/institusjoner, men 67 
komiteen kan velge å undersøke et mindre, representativt utvalg dersom de ser det som 68 
hensiktsmessig.  69 

• Funnene skal sammenfattes i en rapport som overleveres sentralstyret. Rapporten skal 70 
inneholde en anbefaling om hvordan NSO bør jobbe videre med eventuelle utfordringer 71 
som avdekkes.  72 

Når skal det gjøres? 73 

• Utkast til rapporten skal leveres til kontaktperson i arbeidsutvalget innen 13. januar 2023. 74 

• Rapporten skal overleveres på SST4. 75 

 76 
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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 02.12.2022-04.12.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST3 05.01-22/23  

Gjelder Endringsforslag til NSOs vedtekter 

Vedlegg til saken: 1 
1. Vedtekter for Norsk studentorganisasjon  2 

ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER 3 

FORMÅL 4 

Fremme eventuelle endringsforslag fra sentralstyret til Norsk studentorganisasjons (NSO) 5 

vedtekter som skal behandles på landsmøtet i 2023. 6 

SAKSPRESENTASJON 7 

Vedtektene behandles av landsmøtet hvert år, dersom det har kommet inn endringsforslag til 8 

vedtektene. 9 

Endelig frist for å sende inn endringsforslag til vedtektene er seks uker før begynnelsen av 10 

landsmøtet, og det er vanlig at sentralstyret vedtar hvilke forslag de ønsker å sende til behandling 11 

på landsmøtet under SST3. 12 

Det er vedtektkomiteen, som ble nedsatt på SST2, som i forkant av landsmøtet skal motta alle 13 

forslag til endringer av vedtekter og innstille på disse til landsmøtet. 14 

VURDERING 15 

I tidligere perioder har arbeidsutvalg levert en rekke endringsforslag til sentralstyret, slik at de har 16 

kunnet vurdere hvilke vedtektsendringer de ønsker å sende til videre behandling i 17 

vedtektskomiteen og på landsmøtet, samt gjøre endringer i disse forslagene. Arbeidsutvalgets 18 

vurdering er at den tidligere saksgangen ikke er hensiktsmessig. Realiteten har ofte blitt at 19 

sentralstyret kun har diskutert de forslagene arbeidsutvalget har forslått for sentralstyret. 20 

Med bakgrunn i dette har ikke arbeidsutvalget foreslått noen forslag til endringsforslag til 21 

behandling i sentralstyret, slik at sentralstyret selv kan ta stilling til hvilke forslag de eventuelt 22 

ønsker å løfte til diskusjon og behandling på landsmøtet i 2023.  23 

Arbeidsutvalget kan selv sende inn endringsforslag til vedtektene. Per dags dato har ikke 24 

arbeidsutvalget gjort en vurdering på om det er endringsforslag vi ønsker å levere til behandling av 25 

vedtektskomiteen og landsmøtet, men kommer til å gjøre en vurdering i etterkant av SST3. 26 

Arbeidsutvalget oppfordrer til å sende forslag til vedtektsendringer med forklaring, i forkant av 27 

sentralstyremøte. 28 

https://student.no/om-nso/dokumenter/vedtekter
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INNSTILLING 29 

Arbeidsutvalget leverer de vedtatte endringsforslagene på vegne av sentralstyret. 30 

  31 



SST3 06.06-22/23 Statsbudsjettprioriteringer 2024 10 sider 

Sentralstyret Sakspapir 

 
 

Møtedato 
 

02.12.2022-04.12.2022 

Ansvarlig 
 

Arbeidsutvalget 
 

Saksnummer 
 

SST3 06.06-22/23  

Gjelder 
 

Statsbudsjettprioriteringer 2024 

STATSBUDSJETTPRIORITERINGER 2024 1 

FORMÅL 2 
Formålet er å vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prioriteringer for statsbudsjettet 2024. 3 

SAKSPRESENTASJON 4 
Regjeringen starter sitt arbeid med statsbudsjettet om lag ett før statsbudsjettet legges fram. Det 5 
betyr at vi i NSO, dersom vi skal kunne påvirke hvor de større satsningene i kommende budsjett 6 
må starte like tidlig. 7 

Regjeringen fastsetter hovedlinjene i budsjettet på sin budsjettkonferanse i mars, og NSO 8 
presenterer derfor sine innspill til budsjett i forkant. I perioden mellom mars og oktober jobber NSO 9 
aktivt for å sette våre budsjettprioriteringer på dagsorden. Når regjeringens forslag til budsjett er 10 
lagt frem i starten av oktober, innstiller først finanskomiteen og deretter fagkomiteene på endelig 11 
forslag til budsjett. Dette forslaget debatteres og vedtas i Stortinget før jul.  12 

På bakgrunn av hvordan regjeringen og stortinget arbeider med Statsbudsjettet legges det hvert år 13 
opp til at sentralstyret vedtar organisasjonens statsbudsjettprioriteringer på siste møte før jul. 14 
Denne myndigheten er gitt sentralstyret gjennom NSOs vedtekter. 15 

For å inkludere medlemslagene i prosessen har alle lederne fått anledning til å komme med sine 16 
innspill til arbeidsutvalget og sentralstyret på digitalt medlemslagsmøte mandag 7. november. 17 

VURDERING AV ANTALL KRAV 18 
Arbeidsutvalget mener det er hensiktsmessig å begrense organisasjonen til ett, maks to 19 
statsbudsjettkrav. NSO har tidligere prioritert å fremme få men dyre krav fremfor flere mindre 20 
kostbare krav. Økt studiestøtte er et eksempel på dette og koster i overkant av 2.2 milliarder kroner 21 
alene. Dersom vi som organisasjon i tillegg stiller flere mindre krav målt i antall kroner, er det 22 
lettere for politikerne å innfri de billige kravene fremfor de mest kostbare. 23 

OVERORDNEDE FØRINGER FOR ÅRETS STASBUDSJETTKRAV 24 
Arbeidsutvalget foreslår i år å legge inn en overordnet setning før selve kravene våre presenteres. 25 
Denne setningen er ment å omfavne helt grunnleggende og overordnede prinsipper som bør ligge 26 
til grunn i vårt statsbudsjettarbeid som i alt annet arbeid vi gjør.  27 
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Vi ser i forslaget fra denne regjeringen som tidligere at de vurderer å stramme innpå ulike områder 28 
som bryter med de prinsipper NSO legger til grunn for høyere utdanning. Vi mener derfor at det er 29 
viktig å ha med en overordnet innledning som er mer prinsipiell. 30 

Setningen lyder som følger: “Prinsippet om gratis høyere utdanning for alle, kvalitet i høyere 31 
utdanning og like muligheter til utdanning er grunnleggende og skal være førende for NSOs arbeid 32 
med statsbudsjettet.” 33 

VURDERING AV DAGENS STATSBUDSJETTKRAV 34 
 35 
NSOs krav til statsbudsjettet 2023 36 

• Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 37 
• Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 38 

studentboliger, med et mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad. 39 
• Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 40 
• Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen. 41 

Studiestøtte 42 
Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 43 
 44 
Målet, slik det står i dag, er todelt. 1) å øke studiestøtten og 2) å sikre en forutsigbar 45 
studentøkonomi i framtiden. Hovedbegrunnelsen for å øke studiestøtten er at studiestøtten i langt 46 
større grad skal dekke de reelle basisutgiftene man har som student. Begrunnelsen for å knytte 47 
studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden (G) er i hovedsak for at ikke studentene skal oppleve 48 
tapt kjøpekraft som konsekvens av for lav årlig justering av støttebeløpet. 49 

Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, er utgangspunktet for så å si alle trygde- og 50 
støtteordninger i Norge. G justeres hvert år i Trygdeoppgjøret. Å knytte studiestøtten til G vil 51 
medføre at studenter får samme økonomisk utvikling som andre større grupper i samfunnet. Det er 52 
en fordel fordi studentene vil stå sammen med flere samfunnsgrupper som påvirkes av G-53 
justeringen. 54 

Studiestøtten har økt med 31 957 kr fra 2013/2014 til 2021/2022. I samme periode har regjeringen 55 
og stortingsflertallet innført og fullført opptrapping til 11 måneder studiestøtte. Den ellevte 56 
måneden er hovedgrunnen til at studiestøtten har økt. Dette har vært en 20 års lang kamp for 57 
studentbevegelsen. Studiestøtten har økt mye i kroner og øre, men ikke sammenlignet med resten 58 
av befolkingen. Fra 2013/2014 har studiestøtten økt fra 1.11G til 1.16G for 22/23.  59 

 60 
Grunnbeløpet i folketrygden (G) er per 1. mai 2022 kr 111 427.[1] For studieåret 2022/2023 får 61 
studenter utbetalt 128 887 kr i basisstøtte fra Lånekassen.[2] Dette tilsvarer om lag 1,16 ganger 62 
grunnbeløpet (G). Vi er med andre ord om lag 0,34 G, eller 38 253,5 kr, unna målet om 1,5G.  63 
 64 
Å knytte studiestøtten til 1,5G vil sikre at studentøkonomien i langt mindre grad vil bli preget av at 65 
studiestøtten ikke justeres nok.   66 

En full innfrielse av kravet vil bety en ekstra utgift i statsbudsjettet på over 9 milliarder kroner,[3] 67 
hvorav 7 milliarder går til økt utlån, som betales tilbake, og 2,2 milliarder til stipend, som kan sies å 68 
være den reelle kostnaden for staten. Disse tallene forutsetter 100 prosent gjennomføring på 69 

https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3


SST3 06.06-22/23 Statsbudsjettprioriteringer 2024 side 3 

normert tid, så det reelle tallet vil være litt høyere for lån og litt lavere for stipend.  70 
 71 
Studiestøtten er en av de viktigste virkemidlene vi har for at alle som ønsker å ta høyere 72 
utdanning, skal kunne studere i Norge. For å best mulig utnytte potensialet i norsk høyere 73 
utdanning, mener NSO at alle studenter må motta studiestøtte av en slik størrelse at deltidsjobben 74 
ikke går utover studiene.  75 

Et av de viktigste argumentene for økt studiestøtte er sammenhengen mellom økt studiestøtte og 76 
gjennomføring. I februar 2020 la SSB frem en rapport[4] som viser at mer studiestøtte fører til at 77 
studenter jobber mindre, som igjen fører til at gjennomføringen går opp. 78 

NSOs argumentasjon om at økt studiestøtte kan betale seg selv, støttes opp av rapportens 79 
resultat. Samtidig har Kunnskapsdepartementet[5] (spm. 168) tidligere svart at “Raskere 80 
gjennomføring er en svært ønsket utvikling. De samlede gevinstene vil trolig langt overstige ev. 81 
merutgifter til utdanningsstipend og resultatbasert uttelling. Blant annet vil økt og raskere 82 
gjennomføring av studier føre til at flere kommer raskere ut i kvalifisert arbeid.” Dette er en 83 
argumentasjon vi mener bør være god nok for å innføre høyere studiestøtte, så fremt det fører til 84 
økt gjennomføring. 85 

  86 

[1] https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden 87 

[2] https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/universitet-og-hogskole/  88 

[3] https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/statsbudsjettet-2023-svar-pa-budsjettsporsmal/id2928128/?bq=studiest%C3%B8tte&expand=2942989  89 

[4] https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/studentene-tjener-mindre-studerer-de-90 
mer 91 

[5] https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/statsbudsjettet-2021-svar-pa-92 
budsjettsporsmal/id2765700/?term=student&page=1&expand=2781699 93 

 94 

Studentboliger 95 
Det det bygges 3000 studentboliger med en tilskuddssats på 49% av byggekostnadene.  96 

Det er flere vurderinger som må gjøres når det kommer til studentboliger. Skal punktet om 97 
studentboliger være med? Skal punktet kun dreie seg om nye studentboliger, eller skal 98 
oppgradering inkluderes? Skal antallet studentboliger tallfestes, og skal målet om 20 prosent 99 
dekningsgrad nevnes? Eller er det viktigst at tilskuddssatsen økes slik at studentboligene ikke blir 100 
dyrere?  101 

Nye studentboliger 102 
NSO har hatt bygging av 3000 studentboliger i året som krav til statsbudsjettet for 2015 og fram til 103 
2021, etter innspill fra samskipnadene om at de kan bygge 3000 studentboliger. I 2019 bevilget 104 
regjeringen tilskudd til 3400 studentboliger, men samskipnadene søkte bare om tilskudd til å bygge 105 
1448 studentboliger, og samskipnadene har i ettertid betydelig redusert sine anslag for hvor 106 
mange boliger de kan bygge. NSO har altså de siste årene brukt politisk kapital for å få tilskudd til 107 
studentboliger som utbyggerne har sagt de kan bygge, men som det har vist seg at 108 
samskipnadene ikke kan bygge likevel. Totalt for perioden 2012-2022 har det blitt bygget 12995 109 
studentboliger samtidig som det har blitt gitt tilskudd til rundt 20300 boliger. Så sent som i 2021 110 

https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn4
https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn5
https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden
https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/universitet-og-hogskole/
https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref3
https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/statsbudsjettet-2023-svar-pa-budsjettsporsmal/id2928128/?bq=studiest%C3%B8tte&expand=2942989
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https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/studentene-tjener-mindre-studerer-de-mer
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tilbakeførte samskipnadene tilskudd til 1076 studentboliger. Konsekvensen av at bevilgete tilskudd 111 
ikke blir benyttet er tydelige. I de siste statsbudsjettene har ulike regjeringer redusert antallet 112 
tilskudd til bygging av studentboliger.   113 

Det er flere årsaker til at samskipnadene ikke har kunnet bygge boliger. En egen 114 
studentboligrapport,[1] utarbeidet av KD i samarbeid med samskipnadene og NSO, ble levert til 115 
regjeringen i 2018. Rapporten kom med flere tiltak for å få bygget flere studentboliger. Flere av 116 
punktene er levert på. Det viktigste, en årlig prisjustering av tilskuddene og kostnadsrammen, samt 117 
mulighet for å holde tomtekostnadene utenfor byggekostnadene har blitt innført. Av punktene som 118 
nevnes i rapporten gjenstår det å få nasjonalt fritak for eiendomsskatt for studentboliger og få inn 119 
studentboliger som eget arealformål i plan- og bygningsloven. Rapporten peker også på at det bør 120 
gjennomføres en helhetlig gjennomgang av kostnadsrammen hvert fjerde år, noe regjeringen nå 121 
foreslår.  122 
 123 
Kostnadsramme og tilskuddssats 124 
Til tross for en årlig økning av kostnadsrammen, har samskipnadene det siste året pekt på at 125 
kostnadsrammen ikke har holdt tritt med økte byggevarepriser. Regjeringen har i budsjettforslaget 126 
for 2923 økt kostnadsrammen til 1 450 000kr, samtidig som kostnadsrammen er lik for 127 
pressområder og utenfor pressområder. For 2022 var kostnadsrammen i pressområder på 1 011 128 
900kr og 955 700kr utenfor pressområder. I snitt var tilskuddsrammen for 2022 på 983 800kr, noe 129 
som gir en prosentvis økning av kostnadsrammen fra 2022 til 2023 på 47 prosent.  130 

Tilskudd til studentboliger avhenger om studentboligene bygges i pressområder, eller ikke-131 
pressområder. I forslaget til statsbudsjettet for 2023 er tilskuddssatsen i pressområder økt fra 382 132 
200 (2022) til 393 700kr. For ikke-pressområder er tilskuddssatsen økt fra 326 200 (2022) til 336 133 
000kr. Dette er en økning på rundt 3 prosent av tilskuddssatsen.  134 
 135 
Tilskuddssatsen har gått fra å utgjøre 36 prosent av kostnadsrammen i 2022 til 25,1 prosent for 136 
2023. Dette betyr at staten tar en prosentvis lavere del av kostanden med å bygge studentboliger.  137 
“Mellomlegget” må enten finansieres av samskipnadene gjennom oppsparte midler, eller gjennom 138 
studentene ved å øke leiekostnadene. 139 
 140 
Samskipnadsrådet svarte på studentpolitisk toppmøte at en konsekvens av at tilskuddssatsen ikke 141 
har fulgt etter, er at leien på studentboliger vil gå opp. Budsjettforslaget for 2023 vil altså medføre 142 
at vi vil få flere studentboliger, men leiekostnadene vil gå opp. Dette er en utfordring for 143 
studentboligbygging generelt, da et av kronargumentene for å bygge studentboliger er at de er 144 
billige og derfor også har en prisdempende effekt på leiemarkedet generelt. Dersom leieprisene 145 
går opp, mister dette argumentet legitimitet.   146 
 147 
Velferspolitisk plattform sier at tilskuddet skal være på 49 prosent av de totale bygge- og 148 
tomtekostnadene. Kostnaden av å øke tilskuddet til 49% avhenger av hvor mange boliger som 149 
bygges. Ved å ta utgangspunkt i regjeringens mål om 3000 nye studentboliger og en 150 
kostnadsramme på 1 450 000kr vil det være mulig å gjøre et overslag, uten at tallene kan brukes 151 
med 100 prosent sikkerhet. Utregningen under tar utgangspunkt i snittet (pressområder og ikke 152 
presseområder) både for tilskuddssatsene og kostnadsrammen 2022.  153 
 154 

 155 

https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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  156 
 157 
Kostnadsrammen på 1 450 000, er imidlertid ett tak. Samskipnadene kan bygge billigere. Dette 158 
gjør det vanskelig å fastslå en nøyaktig kostnad av kravet.  159 
 160 
Oppgradering 161 

Skal vi kunne nå målet om 20 prosent dekningsgrad er vi avhengig av at studentboligene som 162 
bygges blir tatt vare på og oppgradert av samskipnadene. Over 50 prosent av dagens 163 
studentboliger er over 30 år gamle. NSO har derfor lagt mer vekt på oppgradering av 164 
studentboliger de siste årene og i statsbudsjettkravet for 2023 gikk man derfor over til å fokusere 165 
på at oppgradering bør finansieres over statsbudsjettet. 166 

En utfordring knyttet til oppgradering av studentboliger er oppfølgingen av ordinært vedlikehold. 167 
Både tidligere statsråder og nåværende statsråd, samt departementet har vært tydelig på at de er 168 
redd for en situasjon der samskipnadene vil droppe det ordinære vedlikeholdet de siste årene, 169 
dersom de snart skal oppgradere studentboligene. Dette er en kjent problematikk fra andre bygg 170 
som får tilskudd til oppgradering. I tillegg er det forventet at mottakere av statlige tilskudd, setter av 171 
midler til framtidig oppgradering. 172 
 173 
Det siste året har Samskipandsrådet også vært tydelige på at det viktigste er å øke 174 
kostnadsrammen for å få bygget nye studentboliger. NSO har generelt de siste årene endret 175 
politikk om studentboliger ut ifra hva Samskipnadene har spilt inn som det viktigste for de, uten at 176 
samskipnadene har holdt seg til innspillene de gir oss ut statsbudsjettperioden. Dette gjør at NSO 177 
bruker politisk kapital på studentboligpolitikk som samskipnadene selv ikke fronter i etterkant.  178 
 179 

Overordnet om studentboliger 180 
Målet for studentboliger er fastsatt av landsmøtet i velferdspolitikk plattform. Målet er en nasjonal 181 
dekningsgrad på 20 prosent. Videre slår plattformen fast at det statelige tilskuddet skal utgjøre 49 182 
prosent av de totale tomte- og byggekostnadene, og at presseområde-begrepet skal fjernes. I dag 183 
er dekningsgraden nasjonalt på 14,75 prosent.[2]  Flere studentboliger har vært et mål lenge, og 184 
det er ikke mulig å nå målet om 20 prosent dekningsgrad uten at vi bygger nye studentboliger.   185 

De siste årene har NSO lykkes i å sikre rekordmange tilskudd til studentboliger og fått 186 
gjennomslag for at de fleste partiene også deler ambisjonene om å bygge vesentlig flere 187 
studentboliger (vedlegg 2). Regjeringen har i Hurdalsplattformen også nedfelt en målsetting om å 188 
bygge 3000 studentboliger i året. Likevel blir ikke alle tilskuddene til studentboliger realisert fordi 189 
samskipnadene av ulike grunner ikke har klart å bygge flere studentboliger. 190 
 191 
Regjeringen har i sitt budsjettforslag for 2023 økt kostnadsrammen med 47%. Samtidig er 192 
tilskuddssatsen økt med 3%. Dette gjør at det foreslåtte budsjettet legger opp til at tilskuddssatsen 193 
skal utgjøre 25,1% av byggekostnadene, noe som er en betydelig nedgang fra fjoråret der 194 
tilskuddet utgjorde 36%.  195 
 196 
Ett spørsmål sentralstyret må stille seg er derfor hva som er viktigst, antall boliger, oppgradering, 197 
eller at boligene er billigst mulig. Eventuelt om man skal fjerne studentboliger fra 198 
statsbudsjettkravet så NSO kan bruke sin kapital på å løfte andre studentpolitiske krav.  199 
 200 
Dersom studentboliger blir for dyre å bo i, punkterer det mye av argumentasjonen for hvorfor vi 201 

https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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skal bygge studentboliger. Arbeidsutvalget vil derfor videreføre et krav om studentboliger, der man 202 
også legger vekt på å øke tilskuddssatsen.  203 
 204 

[1] https://www.regjeringen.no/contentassets/6662bf3f103e40f2af8e8fff5652a673/rapport-gjennomgang-av-205 
tilskuddsordningen-for-studentboliger.pdf 206 

[2] https://student.no/content/uploads/2021/07/Studentboligunders%C3%B8kelsen-2021.pdf 207 

 208 

Konverteringsordningen  209 
Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 210 

I statsbudsjettet for 2019 la regjeringen inn en mekanisme i studiestøtten knyttet til fullføring av 211 
grad fremfor studiepoeng. Denne har senere blitt kalt konverteringsordningen, og går ut på at 212 
stipendet knyttes til en gradsgjennomføring. Tar du enkeltemner, eller årsstudium, får du omgjort 213 
25 prosent av studielånet til stipend. Det finnes noen unntak for enkelte studium.[1] I det du fullfører 214 
en grad, får du 40 prosent av lånet omgjort til stipend. Dette gjelder kun for den delen av 215 
studielånet som inngår i graden. Eksempel: Tar du et årsstudium i statsvitenskap og en bachelor i 216 
sykepleie, vil lånet ditt være 75 prosent av støtten til statsvitenskap + 60 prosent av lånet til 217 
bachelor. Konsekvensen av denne justeringen i studiestøtten er altså at enkelte studenter får 218 
høyere gjeld etter studiene. 219 

Konverteringsordningen skapte store reaksjoner i studentbevegelsen og blant studentene generelt, 220 
blant annet gjennom https://bevarstipendet.no/ initiert av NSO. I 2019 sparte regjeringen 256 221 
millioner kroner på å gjøre denne endringen. Dette var effekten for et halvt år, og helårseffekten vil 222 
være om lag det dobbelte. For 2023 vil helårseffekten være på 571 millioner kroner (spm. 267).[2] 223 

Argumentasjonen til regjeringen er at denne ordningen skal gi intensiver til å fullføre en grad og 224 
komme ut i arbeidslivet. Dette finnes det ingen empiriske bevis for. Dette gjør det dyrere for 225 
enkeltstudenten å endre studieretning, og er derfor også et hinder for tverrfaglighet. Antagelsene 226 
må være at studentene enten fullfører en grad man starter på, eller i mindre grad velger “feil” i 227 
første omgang. 228 
 229 
Det man risikerer er at flere vil studere ferdig en grad de angrer på, før de velger på nytt. 230 
Istedenfor å slutte etter ett år markedsføring, fullfører man tre år, før man starter på 231 
lærerutdanning. Da har samfunnet i realiteten tapt to år med skatteinntekt. Det er viktig å 232 
understreke at denne justeringen ikke har bevist effekt. 233 
 234 
Samtidig er det ingen som betaler renter og avdrag på studielånet mens de studerer. De 235 
økonomiske konsekvensene av konverteringsordningen for den enkelte er altså noe som blir 236 
gjeldene etter at man har studert, og rammer i så måte arbeidstakere, ikke studenter.  237 
 238 
Arbeidsutvalget mener at dagens krav om konverteringsordningen er et godt krav, men at det 239 
foreligger andre krav som vil ha mer å si for flere studenter og som derfor bør prioriteres fremfor 240 
konverteringsordningen.  241 
 242 

[1] https://lanekassen.no/nb-NO/regelverk/tildeling/del3-kapittel12/slik-fungerer-omgjoring/  243 
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[2] https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/statsbudsjettet-2021-svar-pa-244 
budsjettsporsmal/id2765700/?term=konverteringsordningen&expand=2778106 245 

 246 

Dagpengeordningen 247 
I løpet av korona-pandemien ble det tydelig hvor viktig dagpengeordningen er, og hvor 248 
problematisk det er at studenter ikke er inkludert i dagpengeordningen. Følgelig har NSO hatt som 249 
statsbudsjettkrav at studenter må inkluderes i dagpengeordningen. Det finnes mange gode 250 
argumenter for at studenter burde være en del av dagpengeordningen.  251 
 252 
Å inkluderes i dagpengeordningen er imidlertid først og fremst er lovarbeid, ikke et 253 
statsbudsjettkrav. Det vil ikke hjelpe å få penger til studenter som går på dagpenger, dersom 254 
studenter ikke har lov til å ta ut dagpenger. Å jobbe med dagpengeproblematikken gjennom 255 
statsbudsjettet virker derfor som lite hensiktsmessig.  256 

Arbeidsutvalget mener derfor at kravet om at studenter skal inkluderes i dagpengeordningen bør 257 
utgå fra statsbudsjettkravene for 2024, og heller prioriteres i annet politisk påvirkningsarbeid.  258 

VURDERING AV EVENTUELLE NYE STATSBUDSJETTKRAV 259 
 260 

Tannhelsetilbud 261 
Alle studenter skal få 75% rabatt på offentlig tannhelsebehandling. 262 
 263 
Tannhelse er blitt aktualisert blant annet på grunn av Hurdalsplattormen, budsjettforliket mellom 264 
regjeringspartiene og SV og den forestående folkehelsemeldingen som kommer før påske 2023. 265 
  266 
I Hurdalsplattformen har regjeringspartiene blitt enige om at de innen 2025 vil: 267 

«..innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv 268 
pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.» 269 

 270 
Arbeidsutvalget anser det som lite sannsynlig at regjeringen selv vil prioritere politiske målsettinger 271 
som er mer ambisiøse enn målene som er satt av Hurdalsplattformen. Det politiske spillerommet 272 
for å be om mer til tannhelse enn det regjeringen selv legger opp ansees derfor som lav. 273 
Regjeringen er imidlertid avhengig å samarbeide med SV, eller andre partier for å få gjennomslag 274 
for sitt statsbudsjett. Dette gir en liten åpning for å jobbe for en mer ambisøs tannhelsepolitikk enn 275 
det regjeringen selv legger opp til. 276 

  277 
I budsjettforliket fra statsbudsjettet 2022 ble det enighet mellom regjeringspartiene og SV om at 278 
man det neste året skulle starter opp arbeidet med tannhelse. Følgende punkter ble da vedtatt:  279 
 280 

• Stortinget ber regjeringen sette i gang en utredning av status for tannhelsetjenestene i 281 
Norge, herunder sosiale og geografiske forskjeller i bruk og tilgang, årsaker til forskjeller, 282 
forholdet mellom tilbud i privat og offentlig regi, samt forskjeller i priser og behandling. 283 

• Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som skal komme med forslag som kan sikre at 284 
tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for 285 
egenandelstak. 286 

  287 
I gjeldene velferdspolitisk plattform, kapittel 5.2 Tannhelse står det at: “Inntil dette er realisert skal 288 
det være 75 prosent rabatt på offentlig tannhelsebehandling for alle studenter uavhengig av alder, 289 
studiested og bosted.” 290 
 291 

https://noc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentno.sharepoint.com%2Fsites%2Fstudent.no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fe8851db9cd784443bf23d10c5c13e30e&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdexp=TEAMS-CONTROL&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=DD4C77A0-409F-5000-7052-631CB01913A4&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&usid=9bc57ca8-1b3b-4761-97e9-a74eaf3014f0&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/statsbudsjettet-2021-svar-pa-budsjettsporsmal/id2765700/?term=konverteringsordningen&expand=2778106
https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/statsbudsjettet-2021-svar-pa-budsjettsporsmal/id2765700/?term=konverteringsordningen&expand=2778106
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Arbeidsutvalget har valgt å trekke frem punktet om tannhelse blant annet på bakgrunn av at 292 
landsmøtet tidligere i år vedtok at NSO skulle jobbe med følgende punkt i handlingsplanen: “Et 293 
helhetlig helsetilbud hvor terskelen til å oppsøke helsehjelp senkes, ved at 294 
kvalitet økes, og ventetid samt økonomisk belastning reduseres, særlig angående 295 
tannhelse.” 296 
 297 
Vi mener at dette punktet er viktig, og at det vil foregå en reell «kamp» i årets 298 
budsjettforhandlinger, all den tid SV har annonsert at de ønsker en aktiv satsning på tannhelse og 299 
at de vil prioritere dette i budsjettforhandlinger.  300 
 301 
I tillegg vil vårt arbeid opp mot regjering og Stortinget om den kommende folkehelsemeldingen 302 
være viktig. Denne danner grunnlaget for nye bevilgninger innen hele helsefeltet, deriblant 303 
tannhelse. Vi mener at vi må prioritere arbeidet inn mot denne meldingen og håpe på gjennomslag 304 
for vår politikk, før vi eventuelt senere kan får det prioritert inn i budsjettet. 305 
 306 
Arbeidsutvalget mener, til tross for at vi har løftet kravet om tannhelsetilbud i sakspapiret, at 307 
sentralstyret ikke bør vedta dette som et av våre statsbudsjettkrav det kommende året. 308 
 309 
Nasjonalt månedskort på kollektivtransport 310 
Det skal innføres et nasjonalt månedskort på kollektivreiser til 500 kr i måneden. 311 

Tyskland innfører fra og med 01.01.2023 et nasjonalt månedskort på kollektivtransport.1 Med dette 312 
reisekortet kan alle reise så mye man vil i hele landet på tvers av operatører. Kortet kan benyttes på 313 
alt fra buss, tog og bane, og kan kjøpes på nytt og nytt. Etter denne modellen har Miljøpartiet De 314 
Grønne nå foreslått i sitt alternative budsjett et nasjonalt måneds-reisekort til 500 kroner.  315 

Ifølge finansdepartementets utregninger vil de reelle kostnadene av et slikt forslag være cirka 3,2 316 
milliarder kroner. I kostnadsberegningene legges det til grunn at et slikt månedsabonnement 317 
innføres fra 1.1.2023, og staten kompenserer for de tapte inntektene fylkeskommunene og 318 
togoperatørene får til drift av kollektivtrafikken. 319 

Spørsmålet er forelagt Samferdselsdepartementet, som har gitt følgende svar: 320 

«Grove kostnadsberegninger viser at et nasjonalt 30-dagers reisepass til en pris på 500 kr 321 
betyr et statlig finansieringsbehov på nær 3,1 milliarder kroner per år i kompensasjon for 322 
reduserte billettinntekter til togoperatørene og fylkeskommunene. Fordelingen av 323 
bevilgningsbehovet vil være om lag 1,3 mrd. kroner på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 324 
70 kjøp av persontransport med tog, og om lag 1,8 mrd. kroner til kap. 572 Rammetilskudd 325 
til fylkeskommunene, post 64 Skjønnstilskudd. Billettprisen på 500 kr vil ligge under prisen 326 
på lokale månedskort, slik at reisepasset antas å erstatte dagens fylkeskommunale 327 
månedsbilletter. 328 

Det nasjonale reisekortet vil i de fleste tilfeller være mer gunstig enn dagens månedskort i fylkene 329 
for de som betaler fullpris. Det er likevel ikke sikkert at dette månedskortet er billigere enn den 330 
månedsprisen det er for studenter lokalt i sitt fylke. Ansvaret for kollektivtransport er i stor grad et 331 
fylkeskommunalt anliggende i dag, og fylkeskommunene setter selv de rabattene som tilbys lokalt. 332 
Et nasjonalt reisekort vil ikke erstatte de lokale billettsystemene og rabattene, men mindre 333 
fylkeskommunen bestemmer det. Selv om studenter kan få billigere månedskort lokalt, så kan et 334 
nasjonalt månedskort bidra til å redusere de samlede reiseutgiftene for studenter i de periodene en 335 
skal reise i mer enn ett fylke. 336 

 
1 Germany's 49 Euro Ticket - a FAQ - Jon Worth Euroblog 

https://www.mdg.no/alternativt_statsbudsjett_2023
https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/statsbudsjettet-2023-svar-pa-budsjettsporsmal/id2928128/?sort=numberdescend&party=MDG&bq=nasjonalt%20reisekort&expand=2945106
https://jonworth.eu/germanys-49-euro-ticket-a-faq/
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I Velferdspolitisk plattform, kapittel 2.3 - Kommunene og fylkeskommunene står det at NSO mener 337 
at: “Det skal være minimum 50 prosent studentrabatt på kollektivtransport, uten aldersgrense.”  338 

Studenter sin økonomiske situasjon er i dag sårbar på grunn av manglende utvikling i studiestøtten 339 
de siste tiårene. Dette forslaget vil bidra til å redusere den økonomiske byrden ved reise. 340 

Studenter er aktivt reisende innebyggede og har ofte behov for å kunne reise mellom studieby og 341 
hjemby, mellom studiested og praksissted eller lignende. Kostnader knyttet til reise, også i 342 
forbindelse med studier, dekkes ikke av noen i dag, men er ofte en nødvendig økonomisk utgift for 343 
studenter. Dagens studentrabatter er for lave og er en bidragsyter til at flere studenter velger å 344 
reise på andre billigere, men mindre miljøvennlige måter. Det er ønskelig at studenter velger de 345 
mest miljøvennlige alternativene når de reiser, slik som tog og buss, når de har muligheten til det. 346 
Pris er et klart hinder for mange for å velge miljøvennlig i dag. Å reise miljøvennlig tidlig i livet 347 
bidrar til å danne gode reisevaner også senere i livet. 348 

Arbeidsutvalgets vurdering er at det per i dag er et potensielt politisk spillerom for å få gjennomslag 349 
for forslaget. Dette baserer vi blant annet på at SV i sitt alternative statsbudsjett for 2023 foreslår 350 
50 % rabatt for studenter på nasjonal kollektivtransport på tog og buss og at MGD i sitt alternative 351 
budsjett foreslår et nasjonalt reisekort.  352 

SLUTTVURDERING 353 
Arbeidsutvalget har utarbeidet forslaget til statsbudsjettprioriteringer for 2024 basert på innspill fra 354 
medlemslag, egne diskusjoner og på bakgrunn av hvordan vi vurderer den politiske situasjonen 355 
fremover.  356 
 357 
Vi har lagt vekt på at kravene til statsbudsjettet skal være tydelige og konkrete, og at kravene er 358 
ambisiøse på vegne av Norges studenter.  359 

Arbeidsutvalget innstiller på ett krav for statsbudsjettet 2024. 360 

Arbeidsutvalget mener vi også for 2024 skal holde fast på kravet et om økt studiestøtte. 1,5 G har 361 
lenge vært et mål for studentbevegelsen, og vi mener det er viktig og riktig å holde fast ved det. 362 
Målet er kort, konkret og direkte. Samtidig gir blant andre SV uttrykk for at de vil prioritere dette i 363 
tiden fremover. 364 

DISSENS 365 
Mindretallets dissens v/ Simen Tjølsen Oftedahl 366 

Mindretallet ønsker at NSO skal ha to statsbudsjettkrav for 2024, hvor det andre kulepunktet er: 367 

• Det skal bygges 3000 studentboliger med en tilskuddssats på 49% av de totale byge- og 368 
tomtekostnadene 369 

Studentboliger er et viktig virkemiddel for å sikre at studenter skal ha et trygt, godt og rimelig sted 370 
under studieløpet, og dissenstaker opplever den politiske viljen til å nå et tradisjonelt krav i 371 
studentbevegelsen som stor. Videre gjør den økte ekstraordinære økningen i kostnadsrammen for 372 
å tilskudd til studentboliger i statsbudsjettet for 2023 det nødvendig å øke presset på at 373 
tilskuddssatsen må økes, slik at leieprisen på studentboligene ikke blir for høye. Skjer ikke dette vil 374 
nok den prisdempende effekten studentboliger kan ha på det private leiemarkedet bli redusert. 375 

https://www.sv.no/politikken/alternativt-statsbudsjett/
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Til tross for utfordringene med å bygge antall studentboliger det er åpnet opp for å gi tilskudd til de 376 
siste årene mener dissenstaker at det er viktig å holde oppe det politiske presset på å øke 377 
dekningsgraden, og arbeide for at det gis tilskudd til studentboliger som faktisk bygges. 378 

INNSTILLING 379 
Prinsippet om gratis høyere utdanning for alle, kvalitet i høyere utdanning og like muligheter til 380 
utdanning er grunnleggende og skal være førende for NSOs arbeid med statsbudsjettet.  381 

NSOs krav til statsbudsjettet 2024 er: 382 

• Studiestøtten økes og knyttes til 1.5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 383 
  384 
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Diskusjonssak Driftstilskudd 

DISKUSJONSSAK DRIFTSTILSKUDD 1 

FORMÅL 2 
Landsmøte vedtok i handlingsplanen for 2022/2023 at “I løpet av perioden 2022/23 skal NSOs 3 
driftstilskudd utredes, og det skal presenteres alternativer til vedtak for landsmøtet 2023.” I den 4 
forbindelse ønsker arbeidsutvalget å legge fram en diskusjonssak for sentralstyret der det både 5 
redegjøres for arbeidsutvalgets foreløpige tanker for å få en tilbakemelding på dem, samtidig som 6 
sentralstyret kan diskutere den videre saksgangen. 7 

SAKSPRESENTASJON 8 
Driftstilskuddet er i dag satt til 32 kroner per semester per student. I 2021 utgjorde dette 16 505 9 
010 kr og er med det den største delen av NSOs inntekter, som i 2021 totalt var på 20 610 010 kr. 10 
Driftstilskuddet ble sist endra i 2013. Da ble det redusert fra 35 til 32 kr. 11 

Driftstilskuddet er altså ikke justert etter prisstigning siden 2013 så verdien NSO får i tilskudd for 12 
hver student er reelt lavere i dag enn den var når dagens sats ble bestemt. Dersom driftstilskuddet 13 
skulle vært justert mot prisstigninga i samfunnet skulle den vært på 42,04 kroner per student per 14 
semester 15 
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.  16 

Studenttall 17 
Selv om inntektene per student ikke har økt siden dagens sats ble satt i 2013 har NSOs inntekter 18 
fra driftstilskuddet økt. Dette skyldes at det har blitt vesentlig flere studenter og som en 19 
konsekvens av dette har NSO fått inn driftstilskudd fra flere studenter. Hadde det ikke vært for 20 
denne økninga i studentmassen måtte organisasjonen enten ha redusert aktiviteten eller økt 21 
driftstilskuddet tidligere. 22 

Det er vanskelig å spå presist hvordan framtidas utvikling vil bli. Det vi vet er at vi ikke kan forvente 23 
den samme veksten i antall studenter i årene fremover som det vi har sett de siste åra. Det er 24 
derfor knytta stor risiko til å belage seg på at den veksten fortsetter. I pandemien har det blitt en 25 
god del flere studenter. I 2020 (som bruker antallet studenter i 2019 som grunnlagsdata) fikk NSO 26 
driftsstøtte for 248 614 studenter. I 2021 (som bruker antallet studenter i 2020 som grunnlagsdata) 27 
fikk NSO driftsstøtte for 257 891 studenter. En økning på 9 277 studenter og 593 728 kroner i 28 
driftstilskudd. 29 

Søkertallene gir oss ikke hele bildet, men er med å vise en trend som er relevant for antallet 30 
studenter. Søkertallene til høyere utdanning gikk ned med 12,4% fra 2021 til 2022, og endte opp på 31 
omtrent det nivået som var før pandemien. 32 

Det er etter arbeidsutvalgets vurdering mest forsvarlig å regne med at økninga i studentmassen i 33 
framtida vil avta. Og på kort sikt muligens også synke til et nivå nærmere slik det var før pandemien, 34 
noe søkertallene for 2022 er en god indikator på. 35 

 36 
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 37 
Bunden egenkapital i fond 38 

NSO hadde per 31.12.2021 en total egenkapital på 18 114 405 kroner. Av dette er 5 583 203 39 
kroner bundet egenkapital avsatt til NSOs fond.    40 

Bundet egenkapital er penger NSO har på bok og som er avsatt til spesielle formål, vedtatt av 41 
landsmøte. Per 31.12.2021 hadde NSO avsatt følgende:  42 

 43 

Disse pengene står på NSO sin konto, men er reservert til ulike formål av landsmøtet og kan ikke 44 
brukes til annet enn det det er satt av til. Pengene som står på fond for historiebok er også i stor 45 
grad penger vi har fått i støtte fra andre organisasjoner for å skrive historiebok og er derfor ikke 46 
penger vi kan bruke fritt. For øvrig vedtok sentralstyret i juni å slå sammen fond for arrangementer 47 
og aksjoner og fond for lokalt samarbeid til fond for lokale prosjekter. 48 

Flere av fonda er penger satt av til spesifikke prosjekter og de pengene vil bli brukt når de 49 
spesifikke prosjektene blir gjennomført. Det året NSO arrangerer Board Meeting i ESU vil Fond for 50 
arrangering av Board Meeting bli tømt. Det året NSO gir ut vår historiebok vil Fond for historiebok 51 
bli tømt, det er estimert at lansering av boka vil skje i 2023/24. Disse pengene er altså ikke noe vi 52 
kan regne med at vil være på vår konto på lang sikt.  53 

Andre fond er penger satt av til at ulike ledd i organisasjonen kan søke midler fra dem. For 54 
eksempel fond for arrangementer og aksjoner og lokalt samarbeid. Hvor lenge de pengene forblir 55 
på NSO sin konto avhenger av hvor mange som søker på og får innvilga midler fra disse fonda. 56 
Dette er altså heller ikke penger vi kan regne med at vil være på vår konto på lang sikt.  57 

Krav om egenkapital 58 
Følgende vedtak fra Landsstyremøte 3 10/11, forgjengeren til sentralstyret, regulerer hvor mye 59 
egenkapital NSO skal ha: «NSO har et mål om at organisasjonen til enhver tid skal tilstrebe å ha 60 
minimum 50% av et normalårs driftsutgifter i egenkapital.» For 2021 vil det si 11 280 250 kroner.  61 

Budsjetterte underskudd  62 
Landsmøtet har vedtatt at NSO skal gå med 1 470 000 i underskudd i 2022 og med 1 500 000 kr i 63 
underskudd i 2023. Allerede i 2023 ligger altså NSO an til å havne under kravet om minimum 50% 64 
av et normalårs driftsutgifter i egenkapital selv om man tar med i beregninga at driftsutgifter nok 65 
må noe ned for å gå i balanse på sikt.  66 

Den ekstra egenkapitalen NSO har bygd seg opp, er enten allerede brukt opp, reservert til 67 
spesifikke formål, eller inngår i budsjettene for 2022 og 2023. NSO har altså ikke en stor 68 
egenkapital vi kan bruke av over flere år for å finansiere et kutt i driftstilskudd, heller ikke en 69 
egenkapital som kan brukes til å dekke underskuddet uten å gå under minstekravet om 70 
egenkapital. 71 
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Ulike alternativer 72 
Arbeidsutvalget har satt opp fire ulike scenarioer til framtidig driftstilskudd og regnet ut 73 
konsekvensene av dem dersom man legger dagens aktivitetsnivå til grunn. For regnskapsåret 74 
2021 som legges til grunn, hvor organisasjonen hadde et underskudd på 784 987 kroner, var det 75 
budsjettert å gå 1 895 000 kroner i underskudd. 76 

 77 

Som det kommer fram av utregninga vil det være en utfordring å få NSO til å gå i null i framtida 78 
med dagens aktivitetsnivå, noe som gjør at organisasjonen ikke kan fortsette med det samme 79 
aktivitetsnivået med dagens driftstilskudd. Selv ved å øke driftstilskuddet med 2 kr til 34 kr per 80 
student per semester vil vi ligge an til å gå med et underskudd på 440 000 kr dersom landsmøte 81 
ikke samtidig velger å redusere aktivitetsnivået. Ved en videreføring av dagens aktivitetsnivå vil 82 
underskuddet som må dekkes inn ligge på 1 500 000 kr. Ved å redusere driftstilskuddet ved 83 
henholdsvis 2 kr og 4 kr per student per semester vil underskuddet før eventuell reduksjon av 84 
aktivitetsnivået være på 2 560 000 kr og 3 620 000 kr. Bakgrunnen for at vi på sikt ikke lengre kan 85 
budsjettere med så store underskudd som tidligere for å bygge ned egenkapitalen, er at vi vil ha 86 
nådd minimumskravet for egenkapital. 87 
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 88 

Mulige kutt 89 
Det blir ikke lagt fram konkrete forslag til hvordan arbeidsutvalget vil foreslå å redusere 90 
aktivitetsnivået ved de ulike scenarioene. Det blir for tidlig å gjøre nå og er noe som vil bli levert til 91 
saken til landsmøte som sentralstyret vil behandle på SST4. 92 

Men allerede nå ønsker arbeidsutvalget og skissere noen forslag til mulig reduksjon av aktivitet for 93 
sentralstyret, som det kan være aktuelt å gå videre med. Dette er ikke en komplett liste over 94 
sparetiltak arbeidsutvalget vurderer. Det vil antageligvis også være nødvendig å gjøre flere mindre 95 
grep på mange poster dersom driftstilskuddet blir redusert. Men er en oversikt over større grep 96 
som vil gi en vesentlig innsparing. Arbeidsutvalget har lagt dagens organisering av organisasjonen 97 
til grunn og ikke vurdert andre måter å organisere oss på da det er satt ned en egen arbeidsgruppe 98 
som skal jobbe med det fram til landsmøte i 2024. 99 

 100 

Tiltak Estimert innsparing

Avvikle avspark 500 000kr                      

Melde NSO ut av ESU og slutte med internasjonalt sammarbeid 350 000kr                      

Legge ned kursgruppa og avvikle tilbudet om kurs for medlemslag 100 000kr                      

Kun ha digitale SST-møter 500 000kr                      

Slutte med fysisk medlemslagsoppfølging 100 000kr                      

Slutte med fysiske samlinger for komiteer 150 000kr                      

Redusere antall delegater på landsmøte med 50 350 000kr                      

Avvikle høstkonferansen 600 000kr                      

Kun gjennomføre en ledersamling 200 000kr                      

Avvikle ledersamlinger 400 000kr                      

Avvikle formøte 475 000kr                      

Redusere de organisatoriske komiteens deltakelse på arrangementer 100 000kr                      
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 101 

VURDERING 102 
Arbeidsutvalget ønsker at sentralstyret i denne saken kan peke en retning for det videre arbeidet 103 
med sak om driftstilskudd til landsmøtet, hvor sentralstyret skal vedta sin innstilling under SST4. 104 
Det er sentralstyret som vil stå ansvarlige for saken om driftstilskuddet på landsmøtet, det er derfor 105 
viktig for arbeidsutvalget at vi jobber videre i en retning og med en sak som sentralstyret opplever 106 
eierskap til. 107 

Som sakspresentasjonen redegjør for, risikerer NSO allerede i 2023 å havne under 108 
minimumskravet om 50% av et normalårs driftsutgifter i egenkapital. Dette betyr at NSO er i en 109 
økonomisk situasjon som ikke lar oss fortsette å ha store underskudd i flere år fremover. Det gjør 110 
det vanskelig å fordele kutt i organisasjonens drift over flere år dersom driftstilskuddet reduseres, 111 
ettersom vi allerede nå er i en situasjon hvor vi må kutte i driftsnivået for å ikke gå i underskudd og 112 
havne under minimumskravet om egenkapital. Det vil være mulig å overføre noe penger fra 113 
fondene til ubunden egenkapital. Men dette vil i all hovedsak gå ut over medlemslaga da det er 114 
pengene på fond som er søkbare for medlemslagene våre som det vil være mulig å flytte på. Dette 115 
tiltaket vil heller ikke frigjøre veldig store midler. 116 

Dersom NSO skal redusere driftstilskuddet vurdere arbeidsutvalget at det eneste forsvarlige å 117 
gjøre vil være å redusere aktivitetsnivået med mer eller mindre like mye. Arbeidsutvalget kommer 118 
til å utarbeide ett forslag til rammebudsjett for 2024 for hvert forslag til nivå på driftstilskudd som 119 
blir lagt fram på landsmøte. 120 

For denne saken ønsker arbeidsutvalget at sentralstyret spesielt diskuterer: 121 

• Hvilke alternativer for endringer av driftstilskuddet bør man arbeide videre med? 122 
• Er det andre alternativer til vedtak arbeidsutvalget bør utrede? 123 
• Hva er viktig for sentralstyret å få belyst i saken om driftstilskudd? 124 
• Hva er det viktig at delegatene får informasjon om? 125 
• Andre innspill til det videre arbeidet med sak om driftstilskuddet? 126 
• Bør driftstilskuddet prisindeksreguleres hvert år i framtida? 127 

 128 

INNSTILLING 129 
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 130 

  131 
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Vedlegg til saken: 1 
1. Utdanningspolitisk plattform (2019) (student.no) 2 
2. Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform (2018) (student.no) 3 
3. Politisk plattform om organisering av universitets- og høgskolesektoren (2021) (student.no) 4 

DISKUSJONSSAK UTDANNINGSPOLITISK PLATTFORM 5 

FORMÅL 6 

Sentralstyret har i foreløpige saksliste til landsmøtet 2023 vedtatt å behandle Utdanningspolitisk 7 

plattform. Intensjonen er også at Politisk plattform for organisering av universitets- og 8 

høgskolesektoren skal oppheves og at politikken skal innlemmes i Utdanningspolitisk plattform. 9 

Dette gjelder også for deler av Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform.  10 

I denne saken ønsker vi at sentralstyret diskuterer og kommer med innspill til hva som skal være 11 

NSOs overordnede politikk på utdanning.   12 

SAKSPRESENTASJON 13 

Når vi skal revidere politikk må vi ta utgangspunkt i at all politikk kan endres på. Når vi skal inn i en 14 

diskusjon om utdanningspolitikk er derfor ingenting gitt, og organisasjonen har valgfriheten til å 15 

endre på absolutt alt vi mener på utdanningsfeltet, med unntak av det som er fastsatt at skal være 16 

organisasjonens prinsipper i prinsipprogrammet.  17 

Utdanningspolitisk plattform ble sist revidert i 2019, og i mellomtiden har vi gått igjennom en enorm 18 

digitalisering av sektoren som et resultat av pandemien. Vi kan derfor stille oss spørsmålet om vi, i 19 

kjølvannet av dette, kanskje har fått et nytt syn på utdanningen vår? Er det andre 20 

samfunnsendringer som må ivaretas i politikken?  21 

Plattformen som vedtas på landsmøtet i 2023 kan ifølge vedtektene bli stående i seks nye år, før 22 

ny behandling. Så hvordan ser vår utdanning ut i 2029? Hvilke utfordringer må NSO jobbe for de 23 

neste seks årene? Dette skal blant annet denne plattformen svare på.  24 

En politisk plattform skal inneholde organisasjonens overordnede politiske standpunkter på 25 

tematiske områder. Den skal også kunne stå seg over tid. Det er derfor viktig at diskusjonsnivået 26 

er på et overordnet nivå.  27 

Arbeidsutvalget har så vidt startet arbeidet med å se på de ulike plattformene som omhandler 28 

utdanningspolitikk. Vi har i det innledende arbeidet startet med å stake ut et utkast til disposisjon til 29 

den nye utdanningspolitiske plattformen. Det er tiltenkt et innledende kapittel og et kapittel med 30 

overordnede temaer som for eksempel bærekraft, likestilling, digitalisering og akademisk 31 

https://student.no/om-nso/dokumenter/utdanningspolitisk-plattform
https://student.no/om-nso/dokumenter/likestillings-inkluderings-og-mangfaldspolitisk-plattform
https://student.no/om-nso/dokumenter/politisk-plattform-om-organisering-av-universitets-og-hogskolesektoren-2021
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ytringsfrihet. Under hvert kapittel ser vi for oss å skrive ut flere underkapitler med relevante 32 

politiske områder innenfor det enkelte temaet. 33 

Utkast til disposisjon:  34 

- Innledning med overordnede prinsipper 35 

- Veien inn i høyere utdanning 36 

- Oppbygging av studietilbud/innholdet i utdanningene 37 

- Undervisning og vurdering 38 

- Kvalitetsutvikling 39 

- Forvaltning og finansiering 40 

- Dimensjonering 41 

- Læringsmiljø 42 

- Fleksibel utdanning 43 

- Livslang læring  44 

- Arbeidslivet 45 

I det videre arbeidet skal arbeidsutvalget fortsette å hente inn innspill fra både egen organisasjon 46 

og fra eksterne samarbeidsaktører. Vi ønsker at Sentralstyret diskuterer og gir oss innspill til 47 

politikk på utdanningsfeltet som bør omtales i plattformen:   48 

 49 

Arbeidsutvalget ønsker at sentralstyret diskuterer følgende: 50 

- Hvilken politikk er det viktig å videreføre? 51 

- Er det politiske standpunkt vi bør vi endre? 52 

- Er det noen politiske felt i disse plattformene vi bør gå helt bort fra? 53 

- Er det politiske felt hvor vi mangler politikk?  54 

INNSTILLING 55 

Saken legges frem uten innstilling da det er en diskusjonssak 56 

  57 
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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 02.12.2022-04.12.2022 
Ansvarlig Arbeidsutvalget 
Saksnummer SST3 06.09-22/23  
Gjelder Diskusjonssak Velferdspolitisk plattform 

Vedlegg til saken: 1 
1. Velferdspolitisk plattform 2019 - https://student.no/om-nso/dokumenter/velferdspolitisk-plattform  2 
2. Supplerende politisk dokument studenthelse 2017 - https://student.no/om-3 

nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studenthelse  4 
3. Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform https://student.no/om-5 

nso/dokumenter/likestillings-inkluderings-og-mangfaldspolitisk-plattform  6 
4. Politisk dokument om studentar på bustadsmarkanden https://student.no/om-7 

nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studentar-pa-bustadmarknaden  8 

DISKUSJONSSAK VELFERDSPOLITISK PLATTFORM 9 

FORMÅL 10 
Sentralstyret har i sin foreløpige saksliste til landsmøtet 2023 vedtatt å behandle velferdspolitisk 11 
plattform. Intensjonen er også at Likestillings- inkluderings og mangfaldspolitisk plattform 12 
oppheves, og at poltikken skal innlemmes i velferdspolitisk -og utdanningspolitiskplattform.  13 

I denne saken ønsker vi at sentralstyret diskuterer og kommer med innspill til ulike momenter i 14 
velferdspolitisk plattform.  15 

SAKSPRESENTASJON 16 
Når vi skal revidere politikk må vi ta utgangspunkt i at all politikk kan endres på. Når vi skal inn i en 17 
diskusjon om velferdspolitikk er derfor ingenting gitt, og organisasjonen har valgfriheten til å endre 18 
på absolutt alt vi mener på velferdsfeltet, med unntak av det som er fastsatt at skal være 19 
organisasjonens prinsipper i prinsipprogrammet.  20 
 21 
Sist velferdspolitisk plattform ble revidert var i 2019. Siden den gang har verden vært gjennom en 22 
pandemi som synliggjorde flere utfordringer for studenter. Samtidig står Norge ovenfor en 23 
økonomisk utfordring, vi ikke har sett siden 1970-tallet, noe som vil prege de økonomiske 24 
prioriteringene til staten. Vi mener det er på tide å se på dagens politikk med nye øyne, og hvordan 25 
vi ønsker at velferdstilbudene rundt studenter skal være i fremtiden. 26 

Plattformen som vedtas på landsmøtet i 2023 kan ifølge vedtektene bli stående i seks nye år, før 27 
ny behandling. Hvordan ser velferd ut i 2029? Hvilke utfordringer må NSO jobbe for de neste seks 28 
årene? Dette skal blant annet denne plattformen svare på.   29 
 30 
Når velferdspolitisk plattform skal revideres er dette en prosess vi må se i sammenheng med 31 
utvikling som skjer på velferdsområdet, samt løfte nye temaer, og utfordre etablerte sannheter i 32 
egen organisasjon.  33 

I dagens plattform fra 2019 er det seks overordnede kapitler med varierende omfang. 34 
Arbeidsutvalget ønsker å se på politikken med nye øyne og åpner opp for å utfordre det som står 35 

https://student.no/om-nso/dokumenter/velferdspolitisk-plattform
https://student.no/om-nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studenthelse
https://student.no/om-nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studenthelse
https://student.no/om-nso/dokumenter/likestillings-inkluderings-og-mangfaldspolitisk-plattform
https://student.no/om-nso/dokumenter/likestillings-inkluderings-og-mangfaldspolitisk-plattform
https://student.no/om-nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studentar-pa-bustadmarknaden
https://student.no/om-nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studentar-pa-bustadmarknaden
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der i dag. Det er hovedsakelig de fire temaene under vi ønsker videre innspill på. Under hvert tema 36 
følger det også noen konkrete spørsmål som kan være til hjelpe for debatten, uten at de skal 37 
begrense sentralstyrets innspill.  38 

Studentøkonomi:  39 
I dagens velferdspolitisk plattform, og over flere år har prioriteringen vært 1,5G i basisstøtte gjennom 40 
statens lånekasse for høyere utdanning. Denne prioriteringen har og vært NSO sitt statsbudsjettkrav 41 
over flere år. 1,5G er 1 og en halv ganger grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet i folketrygden 42 
benyttes som grunnlag for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser, og er i 2022 på 111 477kr, 43 
som gjør at en studiestøtte på 1,5G = 167 215,5. Det er flere andre organisasjoner som nylig har 44 
løftet studiestøtte-spørsmålet opp i sine organisasjoner. Der det nå er et sprik mellom NSO og 45 
andre organisasjoner i hva vi krever, der flere av våre samarbeidsorganisasjoner krever 2G 46 
og/eller mer (+222 954kr), og noen har helt andre mål, som eksempelvis fattigdomsgrensen.  47 

I dagens plattform tar vi heller ikke utgangspunkt i differensiert studiestøtte, utover å ønske større 48 
studiestøtte for enkelte grupper, med særskilte behov (eksempelvis studenter med barn og 49 
studenter med nedsatt funksjonsevne). Det kommer frem i nye undersøkelser (SHoT, Levekår) at 50 
ulike studenter, og aldersgrupper har ulike behov og ulike økonomiske forutsetninger, samt at det 51 
er ulike bokostnader knyttet opp mot enkelte studiesteder.  52 

I dagens politiske klima blir det diskutert ulike løsninger, og vi ønsker derfor å se på om det bør tas 53 
stilling til studiestøttekravet og hvorvidt man differensiere på studiestøtte, og eventuelt i hvilken 54 
retning og omfang.  55 

Diskusjonspunkter:  56 

• Hvor mye skal basisstøtten være på (1,5G, 2G – noe annet)? 57 
• Skal man differensiere studiestøtte (Skal yngre få mer, skal man differensiere på bosted)? 58 

Bolig:  59 

I dagens velferdspolitisk plattform er hovedvekten av boligpolitikken knyttet til studentboliger. Det 60 
er beskrevet at det er samskipnadene og ideelle stiftelser som skal få tilskudd til å bygge 61 
studentboliger. Målet til NSO er 20% dekningsgrad av studentboliger. Samtidig har ikke 62 
Samskipnadene vært i nærheten av å realisere tilskuddene de har blitt tildelt fra KD.  63 
 64 
Hoveddelen av studentmassen bor imidlertid ikke i studentboliger, de bor på det private 65 
boligmarkedet. NSO har i dag en del boligpolitikk i “Politisk dokument om studentar på 66 
bustadsmarkanden”.  67 
 68 
I dagens politikk står det ikke noe om prioriteringen av hvem som skal få bo i studentboliger. Skal 69 
studentboliger være et tilbud noen får hele studietiden, eller kan man prioritere annerledes.  70 

Diskusjonspunkter: 71 

• Hvem skal få bygge studentboliger? 72 
• Hva skal vi mene om ytterligere boligpolitikk? 73 
• Tildeling av studentboliger, hvem skal prioriteres? 74 

Studenthelse: 75 

https://student.no/studentpolitikk/studentvelferd/studentokonomi
https://studenthelse.no/SHoT_2022_Rapport.pdf
https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/studenters-levekar-2021.en-levekarsundersokelse-blant-studenter-i-hoyere-utdanning
https://student.no/studentpolitikk/studentvelferd/studentbolig
https://student.no/studentpolitikk/studentvelferd/studenthelse
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I dag har NSO både politikk om studenthelse i dagens plattform og i et supplerende politisk 76 
dokument fra 2017, der mye er innenfor samme tematikk. Det ønskes å sees på om det er noe 77 
ytterligere politikk som mangler, eller om det er mulig å flytte politikk fra det supplerende 78 
dokumentet inn i plattformen.  79 

Diskusjonspunkter:  80 

• Er det politikk om studenthelse som mangler i dagens plattform? 81 

Likestilling og mangfold:  82 

Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform (2018) ble forslått opphevet i foreløpig 83 
saksliste til landsmøtet. Der er det mindre deler som direkte hører hjemme i dagens velferdspolitisk 84 
plattform. Etter tilbakemelding fra SST2, ønsker prosjektgruppen å se på hva vi i organisasjonen 85 
mangler innenfor velferds-området på likestilling og mangfolds politikk, for å sikre at dette 86 
perspektivet blir ivaretatt i organisasjonens nye politikk. 87 

Diskusjonspunkter: 88 

• Er det politikk på likestilling, inkludering og mangfold som mangler i dagens plattform?  89 

INNSTILLING 90 
Saken legges frem uten innstilling da det er en diskusjonssak. 91 

  92 

https://student.no/om-nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studenthelse
https://student.no/om-nso/dokumenter/politisk-dokument-om-studenthelse
https://student.no/om-nso/dokumenter/likestillings-inkluderings-og-mangfaldspolitisk-plattform
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Sentralstyret Sakspapir 

 

Møtedato 02.12.2022-04.12.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST3 06.10-22/23  

Gjelder Sak fra kontrollkomiteen: Prosess rundt arbeid 
med statsbudsjettprioriteringer for 2023 

Vedlegg til saken: 1 
1. Arbeidsutvalgets vurdering av saken 2 

SAK FRA KONTROLLKOMITEEN: PROSESS RUNDT ARBEID MED 3 

STATSBUDSJETTPRIORITERINGER FOR 2023 4 

FORMÅL 5 

Behandle innmeldt sak fra kontrollkomiteen med følgende formål:  6 

La sentralstyret diskutere og ta stilling til prosessen rundt arbeidet med statsbudsjettprioriteringer 7 

for 2023 8 

SAKSPRESENTASJON FRA KONTROLLKOMITEEN 9 

Kontrollkomiteen ønsker å løfte situasjonen rundt arbeid med statsbudsjett for 2023. Vi mener at 10 

arbeidsutvalget har brutt NSOs vedtekter på flere punkter, og ønsker at sentralstyret tar stilling til 11 

dette.   12 

I henhold til vedtektenes §5.3 er det sentralstyret som vedtar hva som er NSOs prioriterte saker i 13 

arbeid med statsbudsjett hvert år. Vedtektene åpner ikke for at disse prioriteringene kan endres 14 

eller omgås av arbeidsutvalget eller andre.   15 

I henhold til vedtektenes § 9.1 skal kontrollkomiteen kontrollere at arbeidsutvalget og sentralstyret 16 

handler i samsvar med alle landsmøtevedtak, herunder vedtektene.   17 

NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2023 ble vedtatt på sentralstyremøte 3 i forrige 18 

sentralstyreperiode, som ble avholdt 04.12.2021 – 05.12.2021. Sentralstyret vedtok da de 19 

følgende prioriteringene:  20 

• Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.  21 

• Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 22 

studentboliger, med et mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad.  23 

• Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 24 

• Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen  25 

Høsten 2022 ble det klart at regjeringen ønsket å innføre skolepenger for internasjonale studenter 26 

som en del av statsbudsjettet for 2023.   27 

Arbeidsutvalget har uttalt at de anså dette som et angrep på gratisprinsippet og 28 

inviterte medlemslag, politiske komiteer og sentralstyremedlemmer til et hastemøte for å diskutere 29 

denne saken. Invitasjonen ble sendt ut fredag 30. september, og møtet var mandag 3. oktober. 30 

Kontrollkomiteen ble ikke invitert til dette møtet, og heller ikke orientert om at et slikt møte skulle 31 
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avholdes. Vi ble først gjort oppmerksomme på det etter at møtet hadde funnet sted, og det var 32 

gjennom andre kanaler enn vår kontakt med kontoret at vi fikk informasjonen. Arbeidsutvalget har i 33 

ettertid understreket overfor oss at dette var et møte for diskusjon, og at ingen vedtak ble fattet. 34 

Likevel opplever vi at møtet ble avgjørende for arbeidsutvalgets prioriteringer de kommende 35 

ukene. Etter hastemøtet ble det satt i gang med aksjoner, medieutspill og påvirkningsarbeid for å 36 

hindre at denne endringen overlevde helt frem til vedtak av statsbudsjett i Stortinget.  37 

I forkant av sentralstyremøte 2 i inneværende sentralstyreperiode, som ble avholdt 27. oktober, ble 38 

sentralstyret orientert om at arbeidsutvalget, på bakgrunn av møtet som ble avholdt 3. oktober, 39 

hadde vurdert at gratisprinsippet er såpass viktig for organisasjonen at man måtte prioritere 40 

skolepenge-saken høyt i arbeid med statsbudsjettet. Denne orienteringen ble gitt før møtet hadde 41 

startet, og følgelig ble forklaringen ikke streamet til livesendingen av møtet på youtube. Et lignende 42 

resonnement er gjengitt i sakspapirene til SST2, der arbeidsutvalget skriver:   43 

Dagene før statsbudsjettet gikk med til å kartlegge situasjonen, arbeide med argumentasjon, svare 44 

på mediehenvendelser og arrangere hastemøte med organisasjonen. I hastemøtet fikk 45 

arbeidsutvalget tydelig beskjed om å prioritere gratisprinsippet i arbeidet med statsbudsjettet.   46 

Den samme forklaringen ble gjengitt under NSOs høstkonferanse, som ble avholdt helgen samme 47 

uke. Kontrollkomiteen oppfattet arbeidsutvalget, ved leder, som svært opptatt av å understreke at 48 

hastemøtet var avgjørende for å få arbeidsutvalget til å prioritere skolepengesaken i sitt arbeid 49 

med statsbudsjettet for 2023.   50 

Kontrollkomiteen ønsker å bemerke at et diskusjonsmøte med deltakere fra medlemslag, komiteer 51 

og sentralstyret ikke er omtalt i regelsamlingen vår, og at en sånn forsamling ikke har mandat til å 52 

bestemme eller prioritere på vegne av organisasjonen. Hastemøtet har ingen mandat eller 53 

mulighet til å gi arbeidsutvalget beskjed om hvordan de skal prioritere, slik de ifølge 54 

arbeidsutvalgets rapport har gjort.   55 

Etter høstkonferansen har kontrollkomiteen hatt dialog med arbeidsutvalget både muntlig og 56 

skriftlig. Vi har forklart hvorfor vi stiller spørsmålstegn ved hvordan arbeidsutvalget har prioritert i 57 

arbeidet med statsbudsjettet, og arbeidsutvalget har forklart hvorfor de mener de har handlet 58 

innenfor rammene som vårt regelverk setter for dem. I dialogen med oss har arbeidsutvalget vært 59 

tydelige på at det var de som tok beslutningen om hvorvidt skolepengesaken skulle prioriteres, og 60 

at hastemøtet 3. oktober bare var rådgivende. Kontrollkomiteen mener likevel at måten 61 

arbeidsutvalget har lent seg på hastemøtet er problematisk av flere grunner.   62 

Det er ingenting som tilsier at et slikt hastemøte kan tale på vegne av medlemsmassen eller 63 

studentbevegelsen. Det finnes ingen krav til representasjon, oppmøte eller andre kriterier som gjør 64 

et slikt møte kvalifisert til å uttale seg på vegne av studentnorge. Det virker som om 65 

arbeidsutvalget sitter med en feilaktig oppfatning av hvem som kan snakke på vegne av NSO. 66 

Landsmøtet, som er NSOs øverste demokratiske forsamling, har valgt sentralstyret som sine 67 

representanter. Mellom landsmøter er det derfor sentralstyret som representerer organisasjonen 68 

når store beslutninger skal tas.   69 

Kontrollkomiteen mener også at arbeidsutvalget har satt seg selv i en felle ved å la et uformelt 70 

møte snakke på vegne av organisasjonen. Når dette møtet var såpass entydige på å at de ønsket 71 

å prioritere skolepengesaken ville det vært svært vanskelig for arbeidsutvalget å senere gå imot 72 

det, selv om det på papiret var arbeidsutvalget som til slutt satt med beslutningen. Med andre ord 73 

har det uformelle hastemøtet fått en de-fakto makt til å bestemme hva arbeidsutvalget skal 74 

prioritere i arbeidet med statsbudsjett, en oppgave som skal ligge til sentralstyret. Vi tar forbehold 75 
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om at vi ikke var til stede på møtet, men vi har snakket med flere møtedeltakere som uavhengig av 76 

hverandre opplevde møte som instruerende for arbeidsutvalget.   77 

Vi opplever også få litt blandede signaler fra kontoret om hvilken rolle statsbudsjettsprioriteringene 78 

har i organisasjonen. Tidvis har argumentasjonen gått på at man må gjøre nye prioriteringer etter 79 

at regjeringens forslag til statsbudsjett er lagt frem. Samtidig opplever vi arbeidsutvalget som 80 

veldig opptatt av å trekke frem at de fortsatt prioriterer de sakene sentralstyret vedtok som 81 

statsbudsjettprioriteringer for ett år siden. Det er derfor litt vanskelig å tolke hvordan 82 

arbeidsutvalget mener at sentralstyrets statsbudsjettprioriteringer binder deres arbeid.  83 

KONTROLLKOMITEENS VURDERING 84 

Kontrollkomiteen mener at arbeidsutvalget har brutt NSOs vedtekter i sin behandling av 85 

statsbudsjettet for 2023 på flere punkter.  86 

For det første har man latt et uformelt diskusjonsmøte uten vedtaksmakt overprøve de 87 

prioriteringene sentralstyret har gjort på vegne av organisasjonen. Arbeidsutvalget har ikke gjort 88 

noen forsøk på å få til et ekstraordinært sentralstyremøte for å få en riktig demokratisk prosess, 89 

men har heller lent seg på en forsamling som ikke har mandat til å opptre som stedfortredere for 90 

sentralstyret, landsmøtet eller organisasjonen forøvrig. Riktig nok var noen av sentralstyrets 91 

medlemmer til stede, men sentralstyret er ikke vedtaksdyktige bare fordi et gitt antall 92 

sentralstyremedlemmer er til stede i samme teams-møte. Det er krav til tidsfrister, sakspapirer og 93 

at kontrollkomiteen inviteres for å gjennomføre et sentralstyremøte. Disse kravene ble ikke oppfylt, 94 

likevell har diskusjonsmøtet tilsynelatende fått bestemme hva som er NSOs desidert største 95 

prioritering i arbeid med statsbudsjett for 2023. Dette er et brudd på vedtektenes § 5.3 under 96 

KAPITTEL 5 SENTRALSTYRET, som sier «Sentralstyret skal vedta statsbudsjett- og 97 

valgprioriteringer, og kan vedta andre politiske strategier.»  98 

For det andre har arbeidsutvalget holdt kontrollkomiteen helt utenfor denne prosessen. Vi er pålagt 99 

å sørge for at organisasjonen følger vedtak fra landsmøtet, deriblant NSOs vedtekter. Ved å ikke la 100 

oss delta eller få innsyn i denne prosessen har vi blitt forhindret fra å utøve de oppgaver som 101 

landsmøtet pålegger oss gjennom vedtektene. Hadde vi blitt involvert når arbeidsutvalget begynte 102 

å vurdere en omprioritering av kampsaker i statsbudsjettet kunne vi bidratt til at dette ble en 103 

ryddigere og mer demokratisk prosess. Å hindre kontrollkomiteen i å utøve sin oppgave er et brudd 104 

på vedtektenes § 9.1 under KAPITTEL 9 KONTROLLKOMITEEN, som sier «Kontrollkomiteen i 105 

Norsk studentorganisasjon skal kontrollere at arbeidsutvalget og sentralstyret handler i samsvar 106 

med landsmøtets vedtak, og i samsvar med Norsk studentorganisasjons vedtekter og 107 

retningslinjer.»  108 

Det er helt essensielt at NSOs regelverk blir etterlevd, også i tider hvor nye politiske momenter 109 

kommer overraskende på organisasjonen slik skolepengesaken gjorde høsten 2022. Hvis man 110 

aksepterer å bryte regelverket i ett tilfelle, vil det bli enklere å fravike det ved andre anledninger. 111 

Slik kan prinsippene for hvordan vi styrer organisasjonen vår falle, én etter én, som dominobrikker. 112 

KONTROLLKOMITEENS FORSLAG TIL VEDTAK 113 

• Sentralstyret mener at arbeidsutvalget har brutt vedtektenes § 5.3 i behandling av 114 

statsbudsjettprioriteringer for 2023  115 

• Sentralstyret mener at arbeidsutvalget har brutt vedtektenes § 9.1 i behandling av 116 

statsbudsjettprioriteringer for 2023  117 
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• Sentralstyret retter kritikk mot arbeidsutvalget for å bryte NSOs vedtekter.  118 

• Sentralstyret mener at den ansvarsdelingen som landsmøtet har bestemt gjennom 119 

vedtektene må følges, og at uforutsette politiske momenter ikke rettferdiggjør å fravike 120 

vedtektene.  121 

 122 

INNSTILLING 123 

Kontrollkomiteens forslag til vedtak avvises.  124 
  125 
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VEDLEGG 1: SAK FRA KONTROLLKOMITEEN: PROSESS RUNDT ARBEID 1 

MED STATSBUDSJETTPRIORITERINGER FOR 2023 2 

ARBEIDSUTVALGETS VURDERING AV SAKEN 3 

Arbeidsutvalget vil først i vår vurdering svare ut noen av momentene som kommer frem i 4 

sakspresentasjonen og i kontrollkomiteens vurdering, før vi redegjør for vårt forslag til vedtak og 5 

innstilling.  6 

Vedtektene åpner ikke for at statsbudsjettprioriteringene kan endres eller omgås av 7 

arbeidsutvalget eller andre  8 

Statsbudsjettprioriteringene til NSO for 2022 har ikke blitt endret eller omgått av arbeidsutvalget 9 

eller noen andre. NSOs krav til statsbudsjettet for 2022 har stått siden de ble vedtatt av SST3 i 10 

desember foregående periode. Det arbeidsutvalget har gjort er å gjennomføre sin rolle som 11 

organisasjonens utøvende organ, og ta kampen for et av organisasjonens grunnprinsipper, som er 12 

regulert gjennom prinsipprogrammet.  13 

Hvert eneste år gjøres det vurderinger på hvordan arbeidsutvalget skal arbeide med 14 

statsbudsjettkravene sentralstyret vedtar, og som organ svarer vi til både sentralstyret og 15 

landsmøtet om dette gjennom våre rapporter. Vurderingene gjøres i lys av studentens 16 

prioriteringer, hva regjeringen foreslår og mulighetsvinduet for eventuelle gjennomslag i forbindelse 17 

med budsjettforhandlingene og Stortingets behandling av statsbudsjettet.  18 

Ved flere tidligere anledninger har det dukket opp forslag i statsbudsjettet som har gjort at 19 

arbeidsutvalg har prioritert andre saker enn det som har blitt vedtatt av sentralstyret. Som 20 

eksempler her vil vi dra frem skolepenger sist det ble foreslått utredet og senere foreslått vedtatt, 21 

endringen i konverteringsordningen og ABE-kuttene. Videre har flere arbeidsutvalg løftet andre 22 

saker enn de prioriteringene sentralstyret har vedtatt, på bakgrunn av forslaget til budsjett og 23 

bevegelser i det politiske landskapet.  24 

Det er også slik at all NSOs politikk som omhandler penger fra statskassen, må ses i lys av 25 

statsbudsjettet. Med en så snever tolkning som gjøres i dette tilfellet vil man i praksis begrense 26 

NSO til å ikke kunne uttale seg eller jobbe for noe annet som koster penger, enn 27 

statsbudsjettprioriteringene. En slik tolkning som kontrollkomiteen legger til grunn her vil bety at 28 

arbeidet tidligere og nåværende arbeidsutvalg har lagt ned for å få gjennomslag for blant annet 29 

ekstra strømstipend i 2021 og 2022, krisepakker under koronapandemien og de aller fleste andre 30 

gjennomslagene NSO har fått som har kostet penger har vært et brudd på vedtektene. 31 

Arbeidsutvalget har uttalt at de anså dette som et angrep på gratisprinsippet og 32 

inviterte medlemslag, politiske komiteer og sentralstyremedlemmer til et hastemøte for å 33 

diskutere denne saken.  34 

Å foreslå å innføre skolepenger for en studentgruppe, og si at de må ta betalt for å ta høyere 35 

utdanning i Norge er et angrep på gratisprinsippet.  36 

  37 
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Kontrollkomiteen ble ikke invitert til dette møtet, og heller ikke orientert om at et slikt møte 38 

skulle avholdes.   39 

Det stemmer at kontrollkomiteen ikke ble invitert til dette møtet, og heller ikke ble orientert om at et 40 

slikt møte skulle avholdes. Som kontrollkomiteen selv viser til skal de kontrollere at arbeidsutvalget 41 

handler i samsvar med landsmøtets vedtak, og i samsvar med NSOs vedtekter. Kontrollkomiteen 42 

får innsyn og muligheten til å kontrollere dette gjennom arbeidsutvalgets rapporter, sakene til SST, 43 

innsyn i sakene som behandles i AU-møter og protokollene fra disse møtene.  44 

Det er ikke tradisjon i NSO å i større grad enn dette orientere eller informere kontrollkomiteen om 45 

vårt arbeid med medlemslag, det politiske arbeidet på kontoret eller lignende. Dette var et 46 

hastemøte for å diskutere lekkasjen med medlemslagene, sentralstyret og representanter fra de 47 

politiske komiteene, og arbeidsutvalget ser det ikke som naturlig å involvere kontrollkomiteen som 48 

organisatorisk komité, i diskusjoner om hva som skjer politisk. Unntaket hadde vært om det var 49 

usikkert hva NSOs politikk var, noe som ikke er tilfellet i denne saken, ref. prinsipprogrammet.  50 

Etter hastemøtet ble det satt i gang med aksjoner, medieutspill og påvirkningsarbeid for å 51 

hindre at denne endringen overlevde helt frem til vedtak av statsbudsjett i Stortinget.  52 

Arbeidsutvalget startet vårt arbeid med aksjoner, medieutspill og påvirkningsarbeid før hastemøtet 53 

fant sted. At flere medlemslag valgte å gjøre tilsvarende viser i våre øyne bare at dette er en sak 54 

som er viktig for studentbevegelsen.  55 

I forkant av sentralstyremøte 2 ble sentralstyret orientert om at arbeidsutvalget, på 56 

bakgrunn av møtet som ble avholdt 3. oktober, hadde vurdert at gratisprinsippet er såpass 57 

viktig for organisasjonen at man måtte prioritere skolepenge-saken høyt i arbeid med 58 

statsbudsjettet. Denne orienteringen ble gitt før møtet hadde startet, og følgelig ble 59 

forklaringen ikke streamet til livesendingen av møtet på youtube.   60 

Arbeidsutvalget har ikke sagt at vi har vurdert det dithen at gratisprinsippet er såpass viktig at man 61 

prioriterte skolepenge-saken høyt i arbeidet med statsbudsjett, på bakgrunn av hastemøtet. Vi har 62 

redegjort for våre vurderinger som NSOs utøvende organ, og har vist til hva som ble diskutert og 63 

sagt i hastemøtet.   64 

Orienteringen om statsbudsjettet ble gitt før møtet, fordi det ikke var en del av sakslisten til SST2. 65 

Sentralstyret har blitt orientert om NSOs arbeid med statsbudsjettet gjennom vår skriftlige rapport 66 

til SST2 og saksfremlegget der, hvor ingen av sentralstyrets medlemmer reagerte på hva som sto, 67 

ble sagt eller hadde blitt gjort, noe ei heller kontrollkomiteen gjorde.  68 

Arbeidsutvalget har redegjort for kontrollkomiteen hvorfor denne informasjonsdelingen ble gjort 69 

utenfor møtet. Hvor begrunnelse én var at det ikke var en del av sakslisten, og begrunnelse to var 70 

at vi da kunne gi informasjon og snakke mer åpent til sentralstyret om arbeidet og 71 

budsjettforhandlingene enn det vi ville kunne gjøre på en åpen stream og i et møte, av hensyn til 72 

det politiske påvirkningsarbeidet.  73 

Problematikken med å gjennomføre et hastemøte, da det ikke tale på vegne av 74 

medlemsmassen eller studentbevegelsen.  75 

Arbeidsutvalget, som NSOs utøvende organ, taler på vegne av medlemsmassen og 76 

studentbevegelsen basert på NSOs vedtatte politikk. Å gjennomføre et hastemøte for å diskutere 77 
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en dagsaktuell problemstilling med medlemslagene, sentralstyret og de politiske komiteene anser 78 

vi ikke som problematisk.  79 

I handlingsplanen for 2022/2023 er det blant annet dedikert et eget kulepunkt til at det skal være et 80 

mål å styrke medlemslagenes og komiteenes medvirkning og posisjon i organisasjonen. Å innkalle 81 

til et slikt møte, hvor vi møter og snakker med medlemslagene, er ikke et problem, det er en styrke 82 

og en åpenhet.  83 

Arbeidsutvalget har, når vi har referert til hastemøtet, vist til hva som ble sagt der av 84 

medlemslagene. Vi har ikke, som kontrollkomiteen insinuerer, landet en avgjørelse på dette møtet. 85 

Det arbeidsutvalget har gjort er å ta med organisasjonens innspill i etterkant når arbeidsutvalget 86 

som utøvende organ har gjort våre vurderinger. 87 

Det virker som om arbeidsutvalget sitter med en feilaktig oppfatning av hvem som kan 88 

snakke på vegne av NSO. Landsmøtet, som er NSOs øverste demokratiske forsamling, har 89 

valgt sentralstyret som sine representanter. Mellom landsmøter er det derfor sentralstyret 90 

som representerer organisasjonen når store beslutninger skal tas.  91 

Arbeidsutvalget deler ikke det bildet kontrollkomiteen tegner om våre vurderinger og kompetanse.  92 

Vi står ved at det er arbeidsutvalget, som det utøvende organet, som uttaler seg på vegne av NSO 93 

i den daglige driften av organisasjonen, med bakgrunn i vedtatt politikk og dokumenthierarkiet. 94 

Sentralstyret representerer ikke organisasjonen når store beslutninger skal tas, de er det øverste 95 

organet ref vedtektenes § 5.1, og skal behandle konkrete oppgaver gitt i § 5.3. Landsmøtet har 96 

valgt arbeidsutvalget som NSOs utøvende organ i henhold til vedtektenes § 6.1. Her vil vi 97 

presisere at arbeidsutvalget ikke bare er valgt for å få gjennomslag for NSOs 98 

statsbudsjettprioriteringer, men også for å arbeide med handlingsplanen og arbeide for at NSOs 99 

formålsparagraf blir ivaretatt og at vi får gjennomslag for helheten i NSOs politikk.  100 

Prinsipprogrammet, som fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og overordnede politiske 101 

prioriteringer, som også er overordnet NSOs øvrige politikk er vedtatt av landsmøtet. 102 

Arbeidsutvalget kan ikke se at å forholde seg til prinsipprogrammet er å ha en feilaktig oppfatning 103 

av NSO. Ønsker kontrollkomiteen å endre dagens praksis, og gå over til at sentralstyret skal være 104 

det utøvende organet, ber vi om at det leveres et endringsforslag til vedtektene om dette.  105 

Arbeidsutvalget har satt seg selv i en felle ved å la et uformelt møte snakke på vegne av 106 

organisasjonen.  107 

Arbeidsutvalget deler ikke denne opplevelsen og har ikke påstått at dette hastemøtet har talt på 108 

vegne av NSO. Om tilfellet var at arbeidsutvalget satte seg i en felle med å møte en gruppe som er 109 

entydige om et tema, må man i praksis avvikle ledersamlinger, høstkonferansen, avspark, 110 

medlemslagsbesøk og medlemslagsoppfølging, da det ved flere anledninger hender at det er bred 111 

enighet/konsensus i de møtearenaene.  112 

At møtet var såpass entydig gjør det ikke vanskelig for arbeidsutvalget å gå imot det som ble sagt 113 

der som kontrollkomiteen mener, det betyr bare at vi må være forberedt på å forklare hvorfor.   114 

Møtet var ikke instruerende for arbeidsutvalget, og vi er ikke kjent med at noen av deltakerne har 115 

opplevd dette, selv om enkelte har tatt kontakt med kontrollkomiteen for å løfte dette. Eneste 116 

måten å instruere arbeidsutvalget på er gjennom vedtak i landsmøtet eller sentralstyret, og det er 117 

arbeidsutvalget som står ansvarlige for de prioriteringene vi har gjort som utøvende organ..  118 
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Man har latt et uformelt diskusjonsmøte uten vedtaksmakt overprøve de prioriteringene 119 

sentralstyret har gjort på vegne av organisasjonen.   120 

Det har man ikke gjort. Arbeidsutvalget vurderinger er forankret i organisasjonens vedtatte poltikk, 121 

deriblant prinsipprogrammet  122 

Arbeidsutvalget har ikke gjort noen forsøk på å få til et ekstraordinært sentralstyremøte for 123 

å få en riktig demokratisk prosess, men har heller lent seg på en forsamling som ikke har 124 

mandat til å opptre som stedfortredere for sentralstyret, landsmøtet eller organisasjonen 125 

forøvrig.   126 

Som utøvende organ anser arbeidsutvalget det som uforsvarlig å sette statsbudsjettarbeidet på is, 127 

og ikke forholde seg til organisasjonens prinsipper eller hva som skjer i det politiske arbeidet med 128 

bakgrunn i at man skal vente to uker på at et ekstraordinært sentralstyremøte kan finne sted. Som 129 

utøvende organ har arbeidsutvalget det daglige ansvaret for å ivareta og fremme studentenes 130 

interesser, representere våre medlemmer og fremme engasjement for nasjonale og internasjonale 131 

utdanningssaker.   132 

Arbeidsutvalget har ikke lent seg på noen form for forsamling, vi har lagt til rette for medvirkning og 133 

informasjonsdeling. Det har aldri blitt påstått at hastemøtet opptrådde som stedfortreder for 134 

sentralstyret, landsmøtet eller organisasjonen for øvrig.  135 

Riktig nok var noen av sentralstyrets medlemmer til stede, men sentralstyret er ikke 136 

vedtaksdyktige bare fordi et gitt antall sentralstyremedlemmer er til stede i samme teams-137 

møte. Det er krav til tidsfrister, sakspapirer og at kontrollkomiteen inviteres for å 138 

gjennomføre et sentralstyremøte. Disse kravene ble ikke oppfylt, likevell har 139 

diskusjonsmøtet tilsynelatende fått bestemme hva som er NSOs desidert største 140 

prioritering i arbeid med statsbudsjett for 2023. Dette er et brudd på vedtektenes § 5.3 under 141 

KAPITTEL 5 SENTRALSTYRET, som sier «Sentralstyret skal vedta statsbudsjett- og 142 

valgprioriteringer, og kan vedta andre politiske strategier.»  143 

Arbeidsutvalget har aldri påstått at dette hastemøtet var et vedtak organ eller at våre prioriteringer 144 

som organisasjonens utøvende organ kan anses som vedtatt av sentralstyret bare fordi de har 145 

vært invitert til et hastemøte for å diskutere en budsjettlekkasje.  146 

Hastemøtet har ikke fått bestemme hva NSOs desidert største prioritering i arbeidet med 147 

statsbudsjettet skal være, og arbeidsutvalget ser det som særdeles uheldig å prøve å skape et 148 

bilde av at NSO bare jobber med statsbudsjettet fra dagen det blir lansert som kontrollkomiteen 149 

forsøker i dette tilfellet.  150 

Sentralstyret har vedtatt NSOs statsbudsjettprioriteringer i henhold til § 5.3, at arbeidsutvalget 151 

velger å forholde seg til prinsipprogrammet og vedtektenes § 3.1.2 er vanskelig for oss å se som et 152 

vedtektsbrudd.  153 

Kontrollkomiteen har blitt holdt utenfor prosessen av arbeidsutvalget, og sånn sett brutt 154 

vedtektenes § 9.1  155 

Arbeidsutvalget kan ikke se at å ikke involvere kontrollkomiteen i de politiske vurderingene 156 

arbeidsutvalget gjør er et brudd på vedtektenes § 9.1. Det gjennomføres daglig prosesser i NSO 157 

som kontrollkomiteen ikke er del av, en inkludering som heller ikke vil være mulig med mindre 158 

kontrollkomiteen utvides og samtlige medlemmer frikjøpes på fulltid.  159 
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Dersom arbeidsutvalget, som NSOs utøvende organ, tar politiske vurderinger basert på det 160 

politiske landskapet anses som et vedtektsbrudd kan arbeidsutvalget sånn sett ikke gjøre noe, 161 

uten å få det godkjent av kontrollkomiteen i forkant. Arbeidsutvalget rapporterer til sentralstyret og 162 

landsmøtet, rapporter som også kontrollkomiteen får og sånn sett kan kontrollere vårt arbeid. Å 163 

kreve at kontrollkomiteen skal være inkludert i alle politiske prioriteringer det utøvende organet 164 

gjør, ser vi ikke som et godt virkemiddel for å sikre ryddigere og demokratiske prosesser, men et 165 

byråkratisk system som hindrer NSO fra å være en velfungerende interesseorganisasjon.  166 

Regelverket til NSO er brutt.  167 

Arbeidsutvalget er uenige med kontrollkomiteens vurdering om at NSOs regelverk er brutt. 168 

Sentralstyret har vedtatt statsbudsjettprioriteringene for 2023 i henhold til vedtektene, og 169 

arbeidsutvalget har utøvd sin rolle som utøvende organ i henhold til vedtektene.  170 

Dersom arbeidsutvalget ikke skal forholde seg til, og bruke den politikken som er vedtatt av 171 

landsmøtet, på bakgrunn av at man ikke kunne forskuttere endringer i det politiske landskapet og 172 

brudd på regjeringsplattformer ett år i forkant, er det vanskelig for oss å se hva arbeidsutvalget 173 

egentlig skal gjøre. Å være en interesseorganisasjon er å kjempe for interessene våre og til våre 174 

medlemmer. Prinsippene våre er overordnet alt av politikk i organisasjonen.  175 

Som interesseorganisasjon har NSO alltid tatt kampene for våre prinsipper når de blir truet, og det 176 

er ikke uvanlig at arbeidsutvalg har løftet andre prioriteringer i statsbudsjettarbeidet basert på det 177 

politiske handlingsrommet og landskapet. Arbeidsutvalget ønsker å vise til noen eksempler når 178 

dette har skjedd tidligere:  179 

• Sist gang det ble foreslått å innføre skolepenger.  180 

• Konverteringsordningen, når det ble foreslått innført.  181 

• Penger til studentfrivillighet.  182 

• Penger til psykisk helse.  183 

• Krisepakker under koronapandemien.  184 

• Bistand til Ukraina og flyktninger derfra.  185 

• Strømstøtte for studenter. 186 

• Arbeid mot kutt i sektoren, som ABE-kuttene. 187 

Tidligere sentralstyrer, kontrollkomiteer og arbeidsutvalg har med andre ord skapt presedens for 188 

denne måten å jobbe og prioritere på. Skulle sentralstyret vedta kontrollkomiteens forslag til vedtak 189 

vil dette i praksis begrense fremtidige arbeidsutvalget til å ikke jobbe med noen andre saker som 190 

koster penger, enn de som fremkommer av organisasjonens stadsbudsjettprioriteringer. Det så 191 

seg være om det er omtalt i handlingsplanen, resolusjoner, politiske plattformer eller supplerende 192 

politiske dokumenter. Dette anser arbeidsutvalget som skadelig for NSOs virke som studentenes 193 

nasjonale interesseorganisasjon.  194 

Skulle det fjerde kulepunktet bli vedtatt, betyr det at fremtidige arbeidsutvalg aldri kan reagere på 195 

annet som foreslås i statsbudsjettet, annet enn de aktuelle statsbudsjettkravene. Dette vil sette 196 

NSO i en svært uheldig situasjon, hvor vi ikke vil kunne ta det i debatten eller kjempe for å ivareta 197 

studentens interesser. Hadde regjeringen for eksempel foreslått å kutte all finansiering til 198 

studentsamskipnadene i 2024, avvikle samtlige universiteter og høyskoler eller kutte ut økt 199 

studiestøtte til studenter med barn vil det neste arbeidsutvalget ikke kunne uttale seg mot, eller 200 

være kritiske til dette dersom kulepunktet vedtas.  201 
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Med bakgrunn i arbeidsutvalgets vurderinger, fremmer vi et forslag til vedtak som er at 202 

kontrollkomiteens forslag til vedtak avvises.  203 

Avslutningsvis vil arbeidsutvalget informere om at behandlingen av denne saken vil kunne påvirke 204 

budsjettforhandlingene. Å løfte en slik sak, som sår tvil om arbeidsutvalget legitimitet i det politiske 205 

arbeidet kan gjøre det vanskeligere for politikere å prioritere saken i forhandlinger med regjeringen. 206 

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 207 

Kontrollkomiteens forslag til vedtak avvises.  208 
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