
 

 

 

HANDLINGSPLAN 2022/2023 

Handlingsplanen er landsmøtet sin plan for hvilke saker Norsk studentorganisasjon skal 

prioritere det kommende året. Handlingsplanen inneholder de politiske og 

organisatoriske prioriteringene organisasjonen skal legge vekt på. Handlingsplanen 

skisserer en prioritering, men er ikke en uttømmende oversikt over organisasjonen sitt 

arbeid gjennom året. 

NSOs prioriteringer for perioden er å jobbe for: 

• Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet. 

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

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

studentmassen. 

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

posisjon i organisasjonen. 

• Å styrke studentenes utdanningskvalitet slik at studentstemmen blir hørt. 

Utdanningskvaliteten skal stå sterkt ved arbeidet for desentralisert utdanning og 

langtidsplan for livslang læring. 

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

studentenes økonomiske situasjon og rettigheter i gjennomgangen av 

studiefinansiering som er annonsert i regjeringsplattformen. 

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

kvalitet økes, og ventetid samt økonomisk belastning reduseres, særlig angående 

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

forebygging. 

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

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

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

Muligheter til utdanning, akademisk frihet og ytringsfrihet skal ikke forhindres av 

trusler, krig eller konflikter. 

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

presenteres alternativer til vedtak for landsmøtet 2023. 

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

økonomiske midler til institusjonene og studentsamskipnadene. Flere virkemidler 

for tilrettelegging må gjøres tilgjengelig, og det som finnes må gjøres enklere 

tilgjengelig både fra institusjonene og staten. 



 

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

næringslivet, gjennom tiltak som flere arbeidslivsrelevante praksisplasser i 

samarbeid med utdanningsinstitusjonene. 

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

mål om å få en bred felles enighet for hva fusk er, og hvordan fusk skal 

behandles.



 

 


