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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU19-21/22 

Dato/tid 19.11.2021 10:00  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (sekretariatet) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001619 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl, Emily 

MacPherson og Vilde Veronica Haukeland 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU19.00.19-21/22 Konstituering 

AU19.03.06-21/22 Høringssvar forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 

AU19.03.07-21/22 Høringssvar forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for 
utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 

AU19.04.28-21/22 Oppnevning - Nasjonalt fagorgan for lektorutdanningen – 
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

AU18.04.27-21/22 Oppnevning - Nasjonalt fagorgan for Tegnspråk og tolkning – 
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

00 KONSTITUERING 
 
AU19.00.19 -21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Elias Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU17-21/22 godkjennes med følgende protkollmerknad: 

o til AU17.02.12-21/22 Budsjett for sentralstyremøter i 2021: Det fremgikk i 
diskusjonen at usikkerhet rundt den pågående smittesituasjonen i Tromsø var 
medvirkende faktor for å fatte vedtaket som ble gjort  
 Signert: Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Vilde Veronica Haukeland, 

Emily MacPherson 
• Protokollen fra AU18-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
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03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
 
AU19.03.06-21/22 Høringssvar forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 

 
 
Forslag til vedtak:  
 Svaret på høringa om forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 sendes inn. 
Vedtatt. 
Foreslått og vedtatt høringssvar finnes i vedlegg 1. 
 
 
AU19.03.07-21/22 Høringssvar forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for 

utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 
Forslag til vedtak:  
 Svaret på høringa om forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for 
utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 sendes inn. 
Vedtatt. 
Foreslått og vedtatt høringssvar finnes i vedlegg 2. 
 
 
04 VALG 
 
 
AU19.04.29-21/22 Oppnevning - Nasjonalt fagorgan for lektorutdanningen 

– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
 
Forslag til vedtak:  
 Roar Høiby Brakstad oppnevnes til nasjonalt fagorgan for lektorutdanningen. 
Vedtatt. 
 
 
 
AU19.04.27-21/22 Oppnevning - Nasjonalt fagorgan tegnspråk og tolkning 

– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker 
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VEDLEGG 1: HØRINGSSVAR, FORSKRIFT OM TILBAKEBETALING AV 
UTDANNINGSLÅN 2022 SENDES INN 
 
Høringssvar – Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke Kunnskapsdepartementet for muligheten til å uttale seg 
på forslaget til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022. 
 
Presisering om at kapitalinntekt som høyrer til barn av låntakaren ikkje skal reknast med i 
behovsprøvinga ved sletting av renter 
NSO er positive til den foreslåtte presiseringen og stiller seg bak Kunnskapsdepartementets 
vurdering. 
 
Presisering om at ein på grunn av tillitsverv på fulltid, ikkje kan få sletta renter for meir enn 
tolv månader til saman 
 
NSO er positive til den foreslåtte presiseringen, da den vil gjøre regelverket rundt sletting av renter 
for låntakere som har hatt tillitsverv på heltid mer forståelig og unngå forvirring blant disse. NSO vil 
derimot be Kunnskapsdepartementet om å fjerne grensen for rentefritak for låntakere med 
tillitsverv på fulltid. Det bør ikke være en tidsbegrensning på fritaksordningen for kompenserte 
heltidsverv, og dagens begrensninger bør fjernes. Mange tillitsvalgte er først frikjøpt lokalt før de 
går videre til å bli tillitsvalgte nasjonalt. Mange er derfor frikjøpt over lengre tid enn 12 måneder. 
Begrensningene anses for å være et hinder for nasjonal rekruttering til tillitsverv på fulltid, samtidig 
som den kan ramme låntakere med tillitsverv i mer enn ett år på fulltid i tilknytning til en 
utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad. NSO mener også at det må åpnes for at alle 
studenter som påtar seg et tillitsverv på fulltid skal få slettet sine renter i Lånekassen for de 
aktuelle årene. 
 
Ytterlige bemerkninger 
I tillegg til de foreslåtte endringene vil NSO gi en ytterligere bemerkning til § 2-1. Kva tid det blir 
lagt renter til utdanningslånet første ledd. NSO mener at renter på studielånet tidligst skal begynne 
å løpe seks måneder etter endt utdanning, og ikke bli lagt til fra første dag etter at låntakeren ikke 
lenger får lån eller stipend slik forskriften for 2021 lyder. Jamfør § 4-1. Betaling av rekning andre 
ledd skal Lånekassen sende ut en betalingsplan til låntakeren om lag syv måneder etter at lånet er 
gjort rentebærende. Det er urimelig for låntakerne at rentene begynner å løpe før en får det føreste 
kravet om nedbetaling. Rentene bør begynne å løpe når selve tilbakebetaling starter, ikke før. 
NSO ber derfor Kunnskapsdepartementet om å endre dette i § 2-1, samt endre dagens formulering 
i § 4-1 for å ivareta dette. 
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VEDLEGG 2: HØRINGSSVAR, FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM 
MIDLERTIDIGE REGLER FOR UTDANNINGSSTØTTE SOM FØLGE AV UTBRUDDET 
AV COVID-19 
 
Høringssvar – Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte 
som følge av utbruddet av covid-19 
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke Kunnskapsdepartementet for muligheten til å komme 
med innspill til høringen om forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for 
utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. 
NSO er positive til Kunnskapsdepartementets forslag om å videreføre unntakene om at søker 
faktisk må reise til studiestedet og være borteboer for å ha rett til lån og stipend for å studere i 
utandet våren 2022. Smittesituasjonen og restriksjoner på grunn av pandemien er ulike fra land til 
land, og disse to unntakene er viktige tiltak for å sikre at studenter ikke straffes for rammer de selv 
ikke kan kontrollere. 
Systemet for å dokumenter at en omfattes av unntakene må være på plass tidlig. Prosessen rundt 
å levere dokumentasjonen til Lånekassen, og behandlingstiden før unntakene godkjennes, må ikke 
medfører en ekstra belastning for studentene. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU20-21/22 

Dato/tid 25.11.2021 09:30  
Protokoll-
fører 

Anita B. Olsen (Sekretariatet) 

Arkiv Sak 20/73, journalpost 2021000391 
 
Til stede:  Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl og Vilde Veronica Haukeland 
 
Fravær:  Tuva Todnem Lund og Emily MacPherson 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU20.00.20-21/22 Konstituering 

AU20.02.14-21/22 Fondssøknad - ANSA - studietur og styreseminar 

AU20.02.15-21/22 Sted og Budsjett NSOs Formøte 2022 - ettersendes 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU18.04.27-21/22 Oppnevning – Nasjonalt fagorgan for Tegnspråk og tolkning ta inn i sakslisten 
 
AU20.00.20-19/20  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Herman Siggerud godkjennes som møteleder. 
• Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU19-21/22 godkjennes. 

 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU20.02.14-21/22 Fondssøknad - ANSA - studietur og styreseminar 

Forslag til vedtak: søknaden innvilges fra fond for internasjonale prosjekter 
Vedtak: søknaden avvises.  
 
AU20.02.15-21/22 Sted og Budsjett NSOs Formøte 2022 - ettersendes 

Forslag til vedtak:  
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• NSOs arbeidsutvalg gir prosjektgruppen fullmakt til å jobbe for å kunne legge NSOs 
formøte 2022 (2-3. april) til Stavanger.  
• Budsjettet for formøtet 2022 godkjennes. 
Vedtatt 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen saker 
 
04 VALG 
 
AU18.04.27-21/22 Oppnevning – Nasjonalt fagorgan for Tegnspråk og tolkning  

Forslag til vedtak: Trude Juvik oppnevnes til Nasjonalt fagorgan for Tegnspråk og tolkning 
Vedtatt 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen saker 



Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU21-21/22 22.10.2021 4 side(r) 

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU21-21/22 

Dato/tid 02.12.2021 09:30  
Protokoll-
fører 

Victor Elias Okpe (sekretariatet) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001515 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl og Emily 

MacPherson  
 
Fravær:  Vilde Veronica Haukeland 
 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU21.00.21-21/22 Konstituering 

AU21.02.16-21/22 Sted og budsjett ledersamling vinter 2022 

AU21.02.17-21/22 Investering av NSOs egenkapital 

AU21.03.08-21/22 Høringssvar forskrift om behandling av personopplysninger i 
Lånekassen 

 Eventuelt 

00 KONSTITUERING 
 
AU21.00.21 -21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Elias Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU20-21/22 godkjennes. 

Vedtatt 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU21.02.16-21/22 Sted og budsjett ledersamling vinter 2022 

 
Forslag til vedtak:  

• NSOs arbeidsutvalg vedtar å avholde ledersamlingen 28-30 januar i Bodø. 
• Budsjettet for ledersamling godkjennes. 
• Tidspunktene for start og slutt godkjennes. 

Vedtatt. 
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AU21.02.17-21/22 Investering av NSOs egenkapital 

 
Forslag til vedtak:  

• NSO investerer 10 000 000 i henhold til løsningsforslaget fra Bien Sparebank og Eika 
Avvist. 

• Sekretariatsleder kontakter Eika og Bien for å utrede muligheten for å investere i grønne 
fond. Saken utsettes til dette er klart. 

Vedtatt. 
 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
 
AU21.03.08-21/22 Høringssvar forskrift om behandling av personopplysninger i 

Lånekassen 
 
 
Forslag til vedtak:  

Svaret på høringa om forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen sendes 
inn. 

Vedtatt. 
Foreslått og vedtatt høringssvar finnes i vedlegg 1. 
 
 
04 VALG 
Ingen valgsaker. 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker 
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VEDLEGG 1: HØRINGSSVAR FORSKRIFT OM BEHANDLING AV 
PERSONOPPLYSNINGER I LÅNEKASSEN SENDES INN 
 

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke Kunnskapsdepartementet for muligheten til å uttale seg 
på forslaget til forskrift om behandling av personopplysninger i Lånekassen. 

INNHENTING AV OPPLYSNINGER 

Forslag til forskrift § 1 første ledd bokstav a, c og d: 
NSO er positive til forslaget. 
 

Forslag til forskrift § 1 sjette ledd: 
NSO er positive til forslaget om å videreføre Lånekassens adgang til å innhente disse 
opplysningene. Denne adgangen vil ikke legge en ekstra belastning på elever og studenter med 
opptak og rett til å gå opp til eksamen som søker om lån og stipend ved utdanningsinstitusjoner 
hvor tekniske løsninger for å innhente slike opplysninger til Lånekassen ikke er til stede. 
 

Forslag til forskrift § 1 åttende ledd: 
NSO er positive til forslaget om å la Lånekassen hente inn personopplysninger når en person er 
logget inn og benytter seg av Lånekassens digitale søknadstjenester. Det er viktig at 
informasjonen om at opplysningene hentes inn gjøres lett tilgjengelig og at den enkelte søker skal 
godkjenne at opplysningene samles inn. 
 

Forslag til forskrift § 1 niende ledd: 
NSO er positive til at refusjon inkluderes i paragrafen. En slik adgang kan bidra til bedre og mer 
effektiv saksbehandling i Lånekassen 
 

Utelate formulering i forslag til forskrift § 2 
NSO er positive til at «oppfylle plikt til» utelates fra forskriftens § 2. NSO forventer at Lånekassen 
kontinuerlig arbeider med å evaluere og videreutvikle regelverket om studiestøtte.  
 

Særlig kategoriserte personopplysninger i forslag til forskrift § 4 
NSO er positive til at Lånekassen kan behandle personopplysningene de har tilgang til for å gi 
søker og låntaker tilpasset informasjon om deres rettigheter eller plikter fastsatt i lov som er 
foreslått i § 4. En slik ordning kan bidra til å bedre brukernes opplevelse som kunde i Lånekassen 
og gjøre informasjon om hvilke rettigheter og plikter en har som kunde i Lånekassen tilgjengelige 
for brukeren. 
Kunnskapsdepartementet skriver selv i høringsnotatet at regelverket for utdanningsstøtte kan være 
krevende å forstå, for eksempel studenter som får barn eller som blir forsinket i studieløpet. NSO 
stiller seg bak Kunnskapsdepartementets vurdering av at regelverket for utdanningsstøtte kan 
være krevende å forstå, og er positive til at departementet vil gjøre det lettere for søkere og 
støttemottaker å ivareta sine egne interesser. 
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Informasjon om hvilke rettigheter og plikter man har må være lett tilgengelig, slik at man har en 
reell mulighet til å faktisk vite hva man har rett på og hva man må gjøre. Tilpasset informasjon som 
reduserer presset på den enkelte søkeren er viktig for å ivareta søkere som kan være i en sårbar 
situasjon.  
 
Studenter som får barn, studenter med funksjonsnedsettelser og andre som kan ha tilgang på 
ekstra rettigheter gitt sin situasjon er ofte i en sårbar og vanskelig situasjon. Det er viktig at det 
legges til rette for at disse studenten faktisk kan benytte seg av særordninger hos Lånekassen 
som er opprettet for studenter i disse situasjonene.  
 
NSO vil poengtere at det ikke bare er regelverket rundt utdanningsstøtten som kan være krevende 
å sette seg inn i. Regelverket rundt andre velferdsordninger som foreldrepenger hos NAV er 
vanskelig å sette seg inn, spesielt når regelverket i den ene etaten kan medføre at du ikke har 
tilgang på ordningen i den andre etaten. Dette gjør at studenter i en krevende situasjon er usikre 
på hva de egentlig har rett på og hva de bør gjøre. NSO vil oppfordre departementet til å ta initiativ 
ovenfor Lånekassen og NAV med den intensjon om at regelverket knyttet til studenter med barn 
blir strømlinjeformet og samsvarende uavhengig av hvilken etat man henvender seg til.  
 
NSO mener at Kunnskapsdepartementets alternative løsning om at slike opplysninger ikke kan 
benyttes til å gi tilpasset informasjon til Lånekassens kunder er svært uheldig. En slik løsning gjør 
det vanskeligere for studenter å benytte seg av særordningene slik det er tiltenkt at de skal. NSO 
er derfor positive til den foreslåtte paragraf fire.  
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU22-21/22 

Dato/tid 09.12.2021 09:30  
Protokoll-
fører 

Victor Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001618 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl, Vilde 

Veronica Haukeland og Emily MacPherson 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU22.00.22-21/22 Konstituering 

AU22.02.18-21/22 Fondssøknad - UIS - Safetyball 

AU22.02.19-21/22 Fondssøknad - NORD - Studentpolitisk konferanse 
 

AU22.02.20-21/22 Fondssøknad - NMBU - Avsparkseminar for studenttillitsvalgte 

AU16.04.29-21/22 Nominasjon - Landsrådet for Heimevernet vara 
– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

AU22.04.30-21/22 Oppnevning - UHR-Innovasjon – Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU22.00.22-19/20  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer 
• Protokollen fra AU21-21/22 godkjennes. 

 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU22.02.18-21/22 Fondssøknad - UIS - Safetyball 

Forslag til vedtak: Søknaden avvises. 
Vedtatt. 
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AU22.02.19-21/22 Fondssøknad - NORD - Studentpolitisk konferanse 

Forslag til vedtak: Kr 15 000 innvilges fra fond for arrangementer og aksjoner.  
Vedtatt. 
 
AU22.02.20-21/22 Fondssøknad - NMBU - Avsparkseminar for studenttillitsvalgte 

Forslag til vedtak: Kr 40 000 innvilges fra fond for arrangementer og aksjoner.  
Vedtatt. 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen saker. 
 
04 VALG 
 
AU16.04.29-21/22 Nominasjon - Landsrådet for Heimevernet vara 

– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 
Forslag til vedtak: Linn Raaheim-Nordfonn nomineres som vararepresentant til landsrådet for 
heimevernet. 
Vedtatt 
 
 
AU22.04.30-21/22 Oppnevning - UHR-Innovasjon – Personsak/Personalsak 

(sakspapir unntatt offentlighet) 
Forslag til vedtak: Magnus Dybdahl oppnevnes til fellesstrategisk enhet UHR-innovasjon. Vilde 
Veronica Haukeland oppnevnes som vara. 
Vedtatt 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU23-21/22 

Dato/tid 16.12.2021 09:30  
Protokoll-
fører 

Victor Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001618 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl, Vilde 

Veronica Haukeland og Emily MacPherson 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU23.00.23-21/22 Konstituering 

AU23.02.21-21/22 Fondssøknad - UIB - Skidag 

AU23.02.22-21/22 Ny grafisk profil for NSO 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU23.00.23-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer 
• Protokollen fra AU22-21/22 godkjennes. 

 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU23.02.21-21/22 Fondssøknad – UIB – Skidag 

Forslag til vedtak: Søknaden avvises. 
Vedtatt. 
 
AU23.02.22-21/22 Ny grafisk profil for NSO 

Forslag til vedtak:  
• NSO setter i gang en prosess med å oppdatere den grafiske profilen og velger Tante Randi 

som leverandør.  
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Ny grafisk profil finansieres ved å ta 125 000 fra strategiske midler for 2021. De resterende 
60 000 tas fra 4.4 Øvrig info.materiell i budsjettet for 2022. 

Vedtatt 
• NSO setter i gang en prosess med å oppdatere den grafiske profilen og velger Grid som 

leverandør. 
Ny grafisk profil finansieres ved å ta 125 000 fra strategiske midler for 2021 og 150 000 fra 
strategiske midler for 2022. De resterende 50 000 tas fra 4.4 Øvrig info.materiell i budsjettet 
for 2022. 

Avvist. 
 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen saker. 
 
04 VALG 
Ingen saker 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU24-21/22 

Dato/tid 06.01.2021 10:00  
Protokoll-
fører 

Anita B. Olsen () 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001793 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Herman Siggerud, Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl og Vilde 

Veronica Haukeland og Emily MacPherson 
 
Fravær:   

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU24.00.24-21/22 Konstituering 

AU24.02.23-21/22 Fondssøknad – NHH – Kompetansehevingstur 

AU24.02.24-21/22 Fondssøknad – NHH – Boligmarkedet i Norge 

AU24.04.31-21/22 Nominasjon – Ungdomsdelegat til FN – Personsak/Personalsak 
(sakspapir unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
 
AU24.00.24-19/20  Konstituering 
 
Feil dato på innkallingen, rettes opp. 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes. 
• Troikasakene tas til orientering. 
• Protokollen fra AU23-21/22 godkjennes. 

 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
 
AU24.02.23-21/22 Fondssøknad – NHH – Kompetansehevingstur 

Forslag til vedtak: søknaden innvilges med kroner 80.000 fra fond for internasjonale midler 
Vedtatt 
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AU24.02.24-21/22 Fondssøknad – NHH – Boligmarkedet i Norge 

Forslag til vedtak: søknaden avvises 
Vedtatt mot 1 stemme. 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
Ingen saker 
 
04 VALG 
 
 
AU24.04.31-21/22 Nominasjon – Ungdomsdelegat til FN – Personsak/Personalsak 

(sakspapir unntatt offentlighet) 
 
Tuva Todnem Lund var ikke tilstede under avstemmingen ved valg av kandidater. 
 
Forslag til vedtak: Tuva Todnem Lund foreslås som ungdomsdelegat til FN 
Vedtatt 
 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen saker 
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte  

 

Møte 
 

AU25-21/22 

Dato/tid 13.01.2022 09:30  
Protokoll-
fører 

Victor Okpe (SEK) 

Arkiv Sak 21/102, journalpost 2021001618 
 
Til stede:  Tuva Todnem Lund, Magnus Dybdahl, Simen Oftedahl, Vilde Veronica Haukeland 

og Emily MacPherson 
 
Fravær:  Herman Siggerud 

ENDELIG SAKSLISTE 
 
AU25.00.25-21/22 Konstituering 

AU25.02.25-21/22 Fondssøknad - SAIH - Politisk kampanje 2022 

AU25.02.26-21/22 Fondssøknad - Bergen sos.stud. - Kick-Off Våren 2022 

AU25.03.09-21/22 Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2022 - 
2023 

AU25.03.10-21/22 Innspill - Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata 

AU25.04.32-21/22 Nominasjon - NOKUT Akkreditering av høyere utdanning (BA og MA) 
– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)  

AU25.04.33-21/22 Nominasjon - Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2022-
24 – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 

 Eventuelt 

 
00 KONSTITUERING 
 
AU25.00.25-21/22  Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 

• Tuva Todnem Lund godkjennes som møteleder. 
• Victor Okpe godkjennes som protokollfører. 
• Innkallingen godkjennes. 
• Sakslisten godkjennes med endringer 
• Protokollen fra AU24-21/22 godkjennes med følgende merknad: 

o På sak AU24.03.31-21/22 var Tuva kun med i saksdiskusjonen, og ikke med i 
diskusjonen om kandidater. 

 
 
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 
Ingen rapporter eller orienteringer. 
 
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 
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AU25.02.25-21/22 Fondssøknad – SAIH – Politisk kampanje 2022 

Forslag til vedtak: Søknaden godkjennes. 
Vedtatt. 
 
AU25.02.25-21/22 Fondssøknad - Bergen sos.stud. - Kick-Off Våren 2022 

Forslag til vedtak:  
• Søknaden avvises. 
avvist. 
• Søknaden godkjennes. 
Vedtatt. 

 
 
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER 
 
AU25.03.09-21/22 Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2022 - 

2023 
Forslag til vedtak:  

• På linje 39-40, stryk «Det er å sparke noen som allerede ligger nede» fra Emily 
MacPherson 

Vedtatt 
• Simen Oftedal og Jørgen Aagedal Sundt får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer på 

høringssvaret. Fra Simen Oftedal 
Vedtatt 
• Høringssvar – Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2022–2023 

vedtas. 
Vedtatt. – Høringssvaret ligger i vedlegg 1. 

 
 
AU25.03.10-21/22 Innspill - Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata 

Forslag til vedtak:  
• På linje 6, endre fra «rundt» til «ca.», fra Emily MacPherson: 
vedtatt 
• På linje 6, stryk «de fleste», fra Tuva Todnem Lund: 
vedtatt 
• Innspill – felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata vedtas. 
Vedtatt – Innspillet ligger i vedlegg 2. 

 
04 VALG 
 
AU25.04.32-21/22 Nominasjon - NOKUT Akkreditering av høyere utdanning (BA og MA) 

Forslag til vedtak:  
• Fredrik von Löwensprung Eiesland nomineres til som studentsakkyndig til akkreditering av 

Høyskolen Kristiania Master i helsevitenskap. 
• Chalak Kadri nomineres som studentsakkyndig til akkreditering av master i rettsvitenskap. 
Vedtatt. 
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AU25.04.33-21/22 Nominasjon - Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2022 

Forslag til vedtak:  
• Stefan Jekic og Caroline Erviksæter foreslås som faste studentrepresentanter i Kif-

komiteen 
Vedtatt 

 
05 STYRINGSDOKUMENTER 
Ingen styringsdokumenter. 
 
06 INNKOMNE SAKER 
Ingen innkomne saker. 



Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2022 - 2023 Høringssvar 
- Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2022 - 2023  vedlegg 1 

 

VEDLEGG 1: HØRINGSSVAR - HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM 1 
UTDANNINGSSTØTTE FOR STUDIEÅRET 2022 - 2023 2 

Innledning 3 
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å komme med høringssvar på forskriften om 4 
utdanningsstøtte. I tillegg til de foreslåtte endringene fra Kunnskapsdepartementet er det flere av forskriftens 5 
paragrafer NSO ønsker å kommentere i dette høringssvaret. Høringssvaret er derfor delt opp i to deler, Del 1 6 
omhandler departementets forslag til endringer, og Del 2 omhandler våre øvrige kommentarer til forskriften. 7 

Del 1 – Forslag til endringer fra departementet 8 
NSO er positive og har ingen ytterlige merknader til forskriftsendringene knyttet til § 8, § 46, § 47, § 50, § 86, § 9 
87, § 88 og § 90. 10 

§ 7 - Forenklede regler for lån og stipend for utenlandske statsborgere 11 
NSO er positive til departementets forslag til endringer i paragrafen. De foreslåtte endringene ses på som 12 
gunstige for å sikre like muligheter til høyere utdanning i Norge.  13 

§ 14 – Lån og stipend til statsborgere fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-14 
Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen) 15 
NSO forstår hvorfor departementet fjerner kvoteordningen fra forskriften som en konsekvens av at 16 
kvoteordningen er avviklet. NSO vil likevel påpeke at vi er sterkt imot at denne ordningen har blitt avviklet. NSO 17 
vil derfor benytte anledningen til å be departementet vurdere en ny ordning som ivaretar intensjonen til 18 
kvoteordningen som sikrer kompetansebygging i studentens hjemland og Norge.  19 

§ 35 bokstav c. - Presisering av hva som menes med lovregulert helsefaglig yrke  20 
NSO er positive til departementets foreslåtte presisering av hvilke helsefaglige yrker som er lovregulert i Norge 21 
gjennom henvisning til helsepersonelloven. Presiseringen vil gjøre forskriften mer brukervennlig og lettere 22 
tilgjengeliggjøre informasjon om hvilke utdanninger utenfor Norge man kan få støtte til. NSO vil be om at det 23 
legges inn en hyperkobling i paragrafen til helsepersonelloven § 48, for å gjøre det lettere å manøvrere seg i 24 
lovverket. Selve § 48 i helsepersonelloven bør tilgjengeliggjøres som en merknad til § 35 bokstav c.  25 

§ 35 d. - utdanninger i utland som ikke gir rett til lån og stipend 26 
NSO er positive til de foreslåtte geografiske avgrensningene av hvilke land hvor det kan gis lån og stipend til 27 
enkelte helsefaglige utdanninger og veterinærmedisinutdanning. Reguleringen er et viktig tiltak for å sikre at 28 
studenter får støtte til studier som er arbeidslivsrelevante, hvor de kan ta utdanninger som kan brukes i det 29 
norske arbeidslivet, og som hindrer studenter fra å havne i en situasjon hvor de har gjennomført en utdanning i 30 
utlandet som de ikke kan bruke i Norge.    31 
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Det er viktig at autorisasjonsprosessen for søkere som våren 2022 eller tidligere har startet i en av disse 32 
utdanningene som har rett til å fullføre denne utdanningen med lån og stipend gjennomføres på en effektiv og 33 
god måte med fokus på å ivareta studenten.   34 

§ 47 nytt fjerde ledd - unntak fra krav om 3 måneders utdanning for å beholde eller få utbetalt 35 
lån og stipend, for søkere som blir syke og må avbryte utdanningen  36 
NSO er positive til den foreslåtte endringen. En student, som alle andre, kan ikke styre når man blir syk. Er 37 
man så syk at studiene må avbrytes er man i en sårbar situasjon, og å straffe studenter økonomisk fordi de 38 
ikke har klart å holde ut en studiehverdag med krevende sykdom i tre måneder er umenneskelig. Det er å 39 
sparke noen som allerede ligger nede. Den foreslåtte endringen vil bedre ivareta studenter som er i en sårbar 40 
situasjon enn dagens forskrift. 41 

§ 89 a – Dekning av skolepenger til nettstudier i et EØS-land 42 
NSO er enig med departementet i at det er fornuftig å samle alle reguleringer knyttet til lån og stipend til 43 
skolepenger og utbetaling av dette i en paragraf. Vi mener det imidlertid er feil at studenter som tar 44 
heltidsstudier over nett, ikke har rett til andre lån, eller stipend. En som studerer på heltid over nett har et like 45 
stort behov for å dekke sitt livsopphold som alle andre studenter. 46 

§ 90 – Beregning av lån og stipend til skolepenger 47 
Ingen merknad.  48 

Ny § 92 bokstav a – Rekrutteringsstipend til utvekslingsopphold i utvalgte land  49 
NSO mener det er bra at det gjennomføres tiltak for å øke studentmobiliteten, men at satsningen på økt 50 
studentmobilitet gjennom rekrutteringsstipend for utvekslingsopphold i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, 51 
Japan eller Sør-Korea blir for smal. Det er positivt at departementet vil vurdere om det samme stipendet kan 52 
tilbys studenter i andre prioriterte land som Tyskland og Frankrike, men NSO mener at studenter skal få velge 53 
hvilke land de ønsker å studere i, ikke kun de som regjeringen ønsker å prioritere. Regjeringen ønsker å øke 54 
antall studenter som drar på utveksling, og det er derfor rart at man velger å opprette intensivordninger for å få 55 
studenter til å prioritere enkelte land, istedenfor å opprette intensivordninger som har som formål å få så 56 
mange studenter som mulig til å dra på utveksling. 57 

NSO mener det er uheldig at tilleggsstipendet ikke omfatter studenter som tar, eller ønsker å ta, hele grader i de 58 
aktuelle landene. Ved å ha en slik ordning belønner man studenter som tar en kortere utvekslingsopphold i de 59 
aktuelle landene, mens studentene som ønsker å ta en hel grad straffes økonomisk. 60 

NSO er negative til at rekrutteringsstipendet finansieres ved å redusere antall institusjoner som gir rett til 61 
utvidet stipend til skolepenger og mener ordningen ikke burde finansieres gjennom å redusere andre 62 
støtteordninger for studenter.  63 

Videre er NSO bekymret for hvordan en mangfoldig studentmasse vil kunne bli behandlet i flere av panorama-64 
landene. Det er viktig at universiteter og høyskoler sikrer like muligheter til utveksling ved etablering av 65 
utvekslingsavtaler med institusjoner i land der skeives rettigheter er begrenset. En forutsetning for å inngå slike 66 
avtaler er at studenter, og ansatte, sikres like muligheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller 67 
kjønnsuttrykk.  68 
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Del 2 – Kommentarer til øvrige paragrafer i forskriften fra NSO 69 

§ 4 - Ektefeller 70 
NSO mener departementet bør tydeliggjøre regelverket for samboere som har særkullsbarn og særkullsbarn 71 
kombinert med felles barn.   72 

Det er fullt mulig å være samboere, uten å ha felles barn, kun ha særkullsbarn, eller eventuelt ha både 73 
særkullsbarn og felles barn. Loven fungerer etter intensjonen slik vi ser det, så lenge man kun har felles barn. 74 
NSO har imidlertid fått kjennskap til saker hvor søkere med særkullsbarn, ikke får innvilget barnestipend for sine 75 
særkullsbarn. Lånekassen praktiserer samboer med felles barn som foreldre for partnerens særkullsbarn. I 76 
praksis betyr dette at Lånekassen ilegger en som blir samboer med en student og får barn med studenten 77 
forsørgerplikt for studentens særkullsbarn. Dette er etter vår mening ikke i tråd med hvordan barneloven 78 
definerer forsørgeransvar.   79 

I et tenkt scenario der to samboere har tre barn, hvorav to av barnene er særkullsbarn, har samboer A ansvar 80 
for sine to særkullsbarn, og deres felles barn. Samboer B har kun foreldreansvar for deres felles barn, ut ifra 81 
barneloven §§2-4. Det er ikke noe i paragraf §66 (som forskriften til utdanningsstøtte referer til) som tilser at 82 
samboer har forsørgeransvaret for særkullsbarna til samboeren.   83 

Samboer B sin inntekt bør derfor kun regnes med i søknader om barnestipend og lignende for deres felles barn. 84 
Samboer A må ha mulighet til å søke om barnestipend og lignende for sine to særkullsbarn, uten at samboer B 85 
sin inntekt regnes med i inntektsgrunnlaget, da samboer B ikke har noe juridisk foreldreansvar for de to 86 
særkullsbarnene til samboer A.   87 

NSO har kjennskap til saker der Lånekassen har beregnet inntekstgrunnlaget ut ifra samlet inntekt for samboer 88 
A og B, uten at samboer B har et juridisk foreldreansvar overfor særkullsbarna. Med den konsekvens av at 89 
samboer A får avslag på søknaden, noe vi mener er imot intensjonen med ordningen om barnestipend.   90 

NSO mener derfor en tydeliggjøring av regelverket knyttet til særkullsbarn vil være nødvendig for å tydeliggjøre 91 
ovenfor søkere og saksbehandlere hva søker har rett på.   92 

I tråd med en slik endring vil vi be departementet om å gjennomføre nødvendige følgeendringer i §§ 58-59, og 93 
andre aktuelle paragrafer. 94 

§ 39 – Barns sykdom 95 
NSO forstår det slik at Forskriften om utdanningsstøtte regulerer en rekke velferdsordninger for studenter 96 
gjennom Lånekassen. Ordningen gjennom Lånekassen later til å være basert på ulike velferdsordninger hos NAV, 97 
som reguleres av folketrygdloven og andre forskrifter. Folketrygdens § 9-5 Stønadssituasjonen for 98 
omsorgspenger tredje ledd fastsetter aldersgrensen for barn til 12 år. NSO vil påpeke at samme paragraf også 99 
fastlegger et unntak fra hovedregelen om 12 års aldersgrense dersom barnet er kronisk sykt, eller 100 
funksjonshemmet, og aldersgrensen i slike tilfeller settes til 18 år.  Vi mener derfor at dette unntaket også bør 101 
ivaretas i forskriften om utdanningsstipend.   102 

§ 77 – Omgjøring til utdanningsstipend på grunnlag av beståtte studiepoeng 103 
NSO mener stipendandelen burde være på 40 prosent ut ifra oppnåelsen av studiepoeng, og ikke grader. 104 
Intensjonen bak ordningen er at flere studenter skal fullføre på normert tid. Vi i NSO frykter at studentene blir, 105 
og fullfører studieløp de angrer på, for å unngå de økonomiske konsekvensene av å bytte studium. For 106 
samfunnsøkonomien er det negativt at noen som studerer til å bli økonom, og som angrer på valget etter ett år, 107 
fullfører utdanningen før vedkommende starter på sykepleierstudiet. Hadde vedkommende byttet etter det 108 
første året på økonomi hadde staten fått to år mindre med utbetalinger av studiestøtte og fått to år mer med 109 
skatteinntekt.  110 
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Videre er ordningen som premierer gradsutdanninger og ikke studiepoeng med på å heve terskelen for å ta 111 
etter -og videreutdanning. En lærer i naturfag og matte, som senere tar 60 studiepoeng for å kunne undervise i 112 
samfunnsfag vil ikke oppnå en grad og må betale mer for sin utdanning, enn de som tar en grad. Siden all 113 
kompetanse og kunnskap er viktig for samfunnet burde det være oppnådd kompetanse gjennom studiepoeng, 114 
og ikke gradsoppnåelse som avgjør om lån gjøres om til stipend. 115 

§ 82 – Barnestipend 116 
NSO er kritiske til paragrafens første ledd tredje og fjerde punktum som gir en reduksjon i satsene for 117 
barnestipendet per barn dersom søkerne har flere enn to barn som kvalifiserer for rett til barnestipend. Satsene 118 
for barnestipendet bør ikke være lavere for hvert barn søkeren har utover to barn og NSO ber om at paragrafen 119 
skrives om til at en søker som har barn, har rett til inntil x xxx kroner per måned for hvert barn, hvor x xxx er den 120 
prisjusterte summen av 1 790 kroner for studieåret 2022-2023.  121 

NSO vil også be om at begrensningene for når barnet må være født for at søker skal kvalifisere for barnestipend 122 
utvides til å involvere søkerens barn under 18 år. I henhold til barneloven § 68 bokstav a har foreldre 123 
forsørgerplikt frem til barnet er 18 år. Det er urimelig å begrense en økonomisk støtteordning som skal legge til 124 
rette for at personer med barn skal kunne ta høyere utdanning til å ekskludere flere søkere som har 125 
forsørgerplikt for sine barn. Disse studentene har et økonomisk ansvar for sine barn selv om de har blitt 16 år, 126 
og bør ikke ekskluderes fra støtteordningen.  127 

§ 95 – Tilleggslån til søkere som er 30 år eller eldre 128 
NSO er positive til å tilrettelegge for at flere skal kunne ta høyere utdanning og etter- og videreutdanning, men 129 
ser ordningen med tilleggslån til søkere som er 30 år eller eldre som problematisk.  130 

Det er fullt mulig å ta sin første grad som 32-åring, og noen kan ta videreutdanning når de er 27 år. 131 
Konsekvensen av tilleggslånet er derfor i flere tilfeller at to studenter, som tar samme utdanning og har kommet 132 
like langt i utdanningen, får ulikt lån og stipend. Det gir studenten som er over 30 år en økonomisk fordel over 133 
studenten som er under 30 år. Dette mener NSO strider mot prinsippet om like muligheter til utdanning.  134 

Studiestøtten er ikke bare for lav for studentene som er over 30 år. Studiestøttene er for lav for alle studenter. 135 
Etter studiestøtten er utlånt hver måned mangler en student over 5 000 kroner i måneden for å dekke 136 
primærbehovene. Dette bidrar igjen til at studenter som kan få økonomisk hjelp hjemmefra har bedre 137 
forutsetninger til å lykkes med studiene, enn de som ikke har muligheten til å få slik hjelp. NSO mener derfor at 138 
studiestøtten skal økes til 1.5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, og at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i 139 
folketrygden. 140 

§ 96 – Tilleggslån til søkere som er 18 år eller eldre med barn under 16 år 141 
I likhet med § 82 vil NSO be om at begrensningene for når barnet må være født for at søker kan kvalifisere for 142 
tilleggslånet utvides til å involvere søkerens barn under 18 år. Det er urimelig å begrense en økonomisk 143 
støtteordning som skal legge til rette for at personer med barn skal kunne ta høyere utdanning til å ekskludere 144 
flere søkere som har forsørgerplikt for sine barn. Disse studentene har et økonomisk ansvar for sine barn selv 145 
om de har blitt 16 år, og bør ikke ekskluderes fra støtteordningen.  146 

§ 100 – Behovsprøving mot formue 147 
NSO mener at studenters formue ikke skal påvirke omgjøringen fra lån til stipend og ber om at forskriftens § 100 148 
endres for å gjenspeile dette. For å ivareta intensjonen med utdanningsstøtten er det tilstrekkelig at den 149 
behovsprøves mot den enkelte søkers personinntekt og netto kapitalinntekt.  150 

Formålet med utdanningsstøtten er i henhold til utdanningsstøtteloven å bidra til like muligheter til utdanning 151 
uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold.  152 

Ved å behovsprøve utdanningsstøtten mot en søkers formue risikerer man for eksempel at man ikke gir søkere 153 
som har tilegnet seg formue på grunn av forsørgertapserstatning eller gjennom arv fra forsørger muligheten til å 154 
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få utdanningsstipend. Man straffer dermed søkere som har mistet en forsørger, enten ved straffbare handlinger 155 
eller naturlig død, økonomisk fordi de har fått en erstatning eller arv som følge av dødsfallet til forsørger.   156 

Det er allerede noen unntak for hva som regnes som formue ved behovsprøving mot formue i paragrafens 157 
tredje ledd. Dersom paragrafen ikke fjernes i sin helhet vil NSO be om at det inkluderes et unntak av formue 158 
tilegnet ved forsørgertapserstatning og et unntak om formue tilegnet gjennom arv fra forsørger. Det å straffe en 159 
som søker, og har rett på, utdanningsstøtte fordi søkeren har mistet en forsørger harmoniserer ikke med en 160 
velfungerende velferdstjeneste.  161 
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VEDLEGG 2: INNSPILL – FELLES INFRASTRUKTUR OG 1 
TJENESTER FOR FAIR FORSKNINGSDATA 2 

Innledning 3 

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å uttale seg på utkast til 4 
rapport om felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata. NSO representerer 5 
rundt 250.000 studenter ved de fleste norske høyere utdanningsinstitusjoner. Vi støtter 6 
arbeidet med å bygge infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata.  7 

Kommentarer til rapporten 8 

Å gjøre forskningsdata tilgjengelig, gjenfinnbar og gjenbrukbar er et gode som kommer 9 
hele samfunnet til nytte. Vi støtter at forskere kan gjenbruke innsamlede data ikke bare 10 
fra egne, men også fra andres tidligere arbeid. Høyere utdanning skal være 11 
forskningsbasert, og tiltak som styrker kvaliteten og troverdigheten til forskning vil 12 
dermed også styrke utdanningene. 13 

Vi savner studentfokuset i rapporten, og ønsker at rapporten skal presisere at studenter 14 
som driver forskning og/eller skriver gradsoppgaver skal ha lik tilgang på infrastruktur og 15 
tjenester for FAIR forskningsdata. Det må også være lett for studentene å finne 16 
informasjon om FAIR forskningsdata på institusjonenes nettsider.  17 

Vi støtter tiltaket om at opplæring i datahåndtering må inn tidlig og inngå som en del av 18 
utdanningsløpet for studenter og PhD-kandidater. De som veileder dem må ikke bare få 19 
god opplæring i datahåndtering, men også ha kunnskap om tjenester og verktøy for 20 
FAIR forskningsdata for å ha kompetansen til lære det bort. Det må være kurs 21 
tilgjengelig for studenter før opplæring i datahåndtering er blitt en integrert del av 22 
utdanningsløpet der det ikke allerede ligger tilrette. Å lære seg gjenbruk av data vil være 23 
nyttig til å heve kvaliteten på mastergrader og andre studentoppgaver. 24 

Studenter skal ut i arbeidslivet etter utdanningen, og der kan åpen tilgang til data være 25 
nyttig for videreutvikling og påfyll av relevant kunnskap som kommer arbeidslivet til nytte. 26 
Mange som utdanner seg har brukt flere år på å lære seg å behandle data. Med åpen 27 
tilgang til data kan de også få en større mulighet til å ettergå om forskningsresultat de 28 
kan tenke seg å bruke i jobben er så gode som de blir fremstilt som.  29 

 30 
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