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NSO Sentralstyremøte 4 
 
Startdato: 04.03.2022 
Slutdato: 06.03.2022 
 
Beskrivelse 
 

  



 
 

  

SAK: LM12 00.04-22 Godkjenning av forretningsorden 

Hodesak: SST4 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 00.04-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Forretningsorden for landsmøtet 2022 godkjennes. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Tilføye på linje 131-135 3.7 Sette strek 
Strek kan åpnes etter forslag med påfølgende debatt. Vedtak i saken fattes med alminnelig flertall. 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 1 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
fra: 
5.5 Kunngjøring av valgresultat 
Kontrollkomiteen oppgir valgtall og hvilken valgrunde kandidatene velges i ved offentliggjøring av 
valgresultatene. Stemmetallene for arbeidsutvalget skal offentliggjøres. Stemmetallene til de øvrige 
vervene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre eget stemmetall. 
 
til: 
5.5 Kunngjøring av valgresultat Kontrollkomiteen oppgir valgtall og hvilken valgrunde kandidatene 
velges i ved offentliggjøring av valgresultatene. Valgrapportene for arbeidsutvalget og sentralstyret skal 
offentliggjøres. Stemmetallene til de øvrige vervene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan 
etterspørre eget stemmetall. 
 
begrunnelse: 
Sentralstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene og alt informasjon som kan gjøres 
tilgjengelig bør gjøres tilgjengelig. 



 
 

  

Status Vedtatt  
 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
7 4 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 27 Jone Trovåg 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
fra: 
5.5 Kunngjøring av valgresultat 
Kontrollkomiteen oppgir valgtall og hvilken valgrunde kandidatene velges i ved offentliggjøring av 
valgresultatene. Stemmetallene for arbeidsutvalget skal offentliggjøres. Stemmetallene til de øvrige 
vervene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre eget stemmetall. 
 
til: 
5.5 Kunngjøring av valgresultat Kontrollkomiteen oppgir valgtall og hvilken valgrunde kandidatene 
velges i ved offentliggjøring av valgresultatene. Valgrapportene for arbeidsutvalget skal offentliggjøres. 
Stemmetallene til de øvrige vervene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre eget 
stemmetall. 
 
begrunnelse: 
Valgrapporten inneholder stemmetallene i hver valgrunde og vil gi et bedre bilde på stemmefordelingen 
i valg.  
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag 



 
 

  

Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Tilføye på linje 131-135 3.7 Sette strek 
Strek kan åpnes etter forslag med påfølgende debatt. Vedtak i saken fattes med kvalifisert flertall. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
7 5 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
  



 
 

  

SAK: LM12 01.03-22 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2021 

Hodesak: SST4 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 01.03-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Årsrapporten for Norsk studentorganisasjon 2021 godkjennes.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 5 Thomas  Finnøy Trouiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Språklig endring 
 
Eksisterande tekst 
"sammensetningen til interne utvalg" 
 
Ny tekst 
Forslagsstillere: Thomas Finnøy Trouiller & Jonas Toft 
Linjenummer: 8 i saksfremlegget 
"sammensetningen av interne utvalg" 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 5 Thomas  Finnøy Trouiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Legge til årstall for hvilken årsrapport som skal godkjennes. Setningen gir ikke mening uten. I tillegg har 
vi endret fra forkortelsen NSO til Norsk studentorganisasjon ettersom at det er plass til det i vedtaket i 
tillegg til at det ser mer profesjonelt ut å benytte seg av organisasjonens fulle navn.  
 
Eksisterande tekst 
Årsrapporten fra NSO for godkjennes 
 
Ny tekst 
Linjenummer: 16 i saksframlegget 
 
Årsrapporten fra Norsk studentorganisasjon for 2021 godkjennes 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 5 Thomas  Finnøy Trouiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
I 2021 hadde vi bare 31 aktive medlemslag, så dette er en redaksjonell endring da forsvarets høyskole 
offisielt ikke ble medlem i 2021, men fra 01.01.22. De fikk bare innvilget søknaden sin i 2021. AU vil 
endre dette i selve vedlegget.  
 
Eksisterande tekst 
Linjenummer: 7 i saksfremlegg 
"Rapporten redegjør blant annet for hvilke 32" 
 
Ny tekst 
Rapporten redegjør blant annet for hvilke 31 
 



 
 

  

Status Vedtatt  
 
 
FORSLAG: 4 Samleforslag redaksjonelle endringer 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Samleforslag redaksjonelle endringer 
Linje - 
Forslagsstiller 34 Magnus Johannesen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Votere over forslag 1, 2, 3 i bolk 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
  



 
 

  

SAK: LM12 02.02-22 Rammebudsjett for 2023 

Hodesak: SST4 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 02.02-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Rammebudsjett for 2023 vedtas. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 2 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 5 Endringsforslag - Saksfremlegg 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Endringsforslag - Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 1 Torjus Levisen Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje - Gjennomgående i hele saksfremlegget 
 
Gjeldende tekst: 
SST 
 
Ny tekst: 
Sentralstyret 
 
Begrunnelse:  
SST og sentralstyret brukes om hverandre. For å hindre forvirring endrer vi dette i hele saksfremlegget 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 6 Endringsforslag - Saksfremlegg 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Endringsforslag - Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 1 Torjus Levisen Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 43 
 
Gjeldende tekst: 
UHR 
 
Ny tekst 
Universitets- og høgskolerådet (UHR) 
 
Bakgrunn: 
Det er ryddig å benytte hele navnet inkludert forkortelse første gang en forkortelse benyttes i 
dokumentet. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 7 Endringsforslag - Saksfremlegg 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Endringsforslag - Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 1 Torjus Levisen Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 81 
 
Gjeldende tekst: 
Universitets- og høgskolerådet (UHR) 
 
Ny tekst: 
UHR 
 
Begrunnelse: 
Det er ryddig å benytte hele navnet første gang en forkortelse benyttes i dokumentet. Videre i 
dokumentet kan man bruke forkortelsen UHR. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 8 Strykningsforslag - Saksfremlegg 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Strykningsforslag - Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 1 Torjus Levisen Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 29-30 
 
Gammel tekst: 
29 Landsmøtet vedtar kun selve rammebudsjettet. Forklaringene til postene legger ikke føringer for 
30 hva sentralstyret vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten. 
 
Begrunnelse 
Vi mener innholdet i denne setningen er bevart tidligere i saksfremlegget i linje 13-14. Setningen er 
derfor overflødig.   
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 9 Endringsforslag - Saksfremlegg 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Endringsforslag - Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 1 Torjus Levisen Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 16-17 
 
Gjeldende tekst: 
16 dette fordi det bør ligge 17 noe fleksibilitet til sentralstyret hva gjelder endelig budsjett, samtidig  
 
Ny tekst: 
16 Dette for å gi sentralstyret noe fleksibilitet i arbeidet med utforming av endelig budsjett. Samtidig 
 
Begrunnelse: 
Setningen som står nå er litt utydelig og "hva gjelder" passer ikke inn. Setningen er derfor omformulert, 
og punktum er satt for å korte ned en lang setning. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 10 Endringsforslag - Saksfremlegg 

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Endringsforslag - Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 1 Torjus Levisen Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 24 
 
Gjeldende tekst: 
egenkapitalen i på SST6 
 
Ny tekst: 
egenkapitalen på SST6 
 
Bakgrunn: 
En "i" har sneket seg inn i setningen. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 11 Endringsforslag - Saksfremlegg 

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Endringsforslag - Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 1 Torjus Levisen Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje - Gjennomgående i hele saksfremlegget 
 
Gjeldende tekst: 
AU 
 
Ny tekst: 
Arbeidsutvalget 
 
Begrunnelse:  
AU og arbeidsutvalget brukes om hverandre. For å hindre forvirring endrer vi bort fra forkortelser i hele 
saksfremlegget 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 13 Redaksjonelle forslag 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: Redaksjonelle forslag 
Linje - 
Forslagsstiller 34 Magnus Johannesen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Votere over forslag 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i bolk 
 
Separat votering på forslag 12 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Øke post 4. informasjonskostnader med 500 000 kr, altså fra 440 000kr til 940 000kr.  
 
Begrunnelse: Henger sammen med forslaget til Handlingsplanen. Hvis endringsforslaget i 
handlingsplanen faller ønsker jeg å trekke dette forslaget som direkte konsekvens da de er avhengig av 
hverandre.  
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Halverer driftstilskudd, trekker kr. 70 000 i informasjonskostnader, justerer personalkostand etter 
forslag til behandling av økonomireglement med kr. 600 000, trekker kr. 285 000 fra kontordrift, trekker 
kr. 300 000 fra reiser og representasjon, trekker kr. 2 000 000 fra interne organer og arrangementer og 
legger til kr. 400 000 på finansinntekter (fond). 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 
 
 
 
2023 
 
 
Driftstilskudd 
-kr    8 350 000,00 
 
 
Statstilskudd 
-kr    4 100 000,00 
 
 
Andre inntekter 



 
 

  

-kr       350 000,00 
 
 
Sum intekter 
-kr  12 800 000,00 
 
 
 
 
 
 
Informasjonskostander 
 kr        370 000,00 
 
 
Personalkostander 
 kr  12 225 000,00 
 
 
Kontordrift 
 kr     2 800 000,00 
 
 
Reiser og representasjon 
 kr     1 200 000,00 
 
 
Interne organer og arrangementer 
 kr     3 000 000,00 
 
 
Frie midler 
 kr        150 000,00 
 
 
Sum kostnader 
 kr  19 745 000,00 
 
 
 
 
 
 
Driftsresultat 
 kr     6 945 000,00 
 
 
 
 
 
 
Finansinntekter 
-kr       900 000,00 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
Resultat før fond 
 kr     6 045 000,00 
 
 
 
 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 11 Gesine Fischer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Trekke 100 000 fra post 8. interne "organer og arrangementer" og flytte de over til post 9. "frie midler".  
 
Begrunnelse: 
Til tross for at posten ikke er blitt brukt opp, anses det som drastisk å kutte denne med 150 000. 
Manglende bruk kan tyde på manglende innsikt i muligheter. Vi er også i en tid med voksende 
studentdemokratier og saker både nasjonalt og internasjonalt. Disse vil potensielt kreve flere prosjekt- 
eller andre midler.  
Dersom man anser det som hensiktsmessig å øke posten for interne organer og arrangementer kan 
disse flyttes fra post 8. til 9 på et senere tidpunkt. Man unngå å gå i overskudd dersom midlene ikke er 
blitt brukt opp, samtidig som organisasjonen sikrer seg i å ha frie midler til utforutsigbare og viktige 
utgifter.  
 
 
 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
6 5 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  



 
 

  

Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
Halverer driftstilskudd, trekker kr. 70 000 i informasjonskostnader, justerer personalkostand etter 
forslag til behandling av økonomireglement med kr. 600 000, trekker kr. 285 000 fra kontordrift, trekker 
kr. 300 000 fra reiser og representasjon, trekker kr. 2 000 000 fra interne organer og arrangementer 
 
Ny tekst 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
Driftstilskudd 
-kr    8 350 000,00 
 
 
Statstilskudd 
-kr    4 100 000,00 
 
 
Andre inntekter 
-kr       350 000,00 
 
 
Sum intekter 
-kr  12 800 000,00 
 
 
 
 
 
 
Informasjonskostander 
 kr        370 000,00 



 
 

  

 
 
Personalkostander 
 kr  12 225 000,00 
 
 
Kontordrift 
 kr     2 800 000,00 
 
 
Reiser og representasjon 
 kr     1 200 000,00 
 
 
Interne organer og arrangementer 
 kr     3 000 000,00 
 
 
Frie midler 
 kr        150 000,00 
 
 
Sum kostnader 
 kr  19 745 000,00 
 
 
 
 
 
 
Driftsresultat 
 kr     7 345 000,00 
 
 
 
 
 
 
Finansinntekter 
-kr       500 000,00 
 
 
 
 
 
 
Resultat før fond 
 kr     6 445 000,00 
 
 
 
 
Status Falt  

 
 



 
 

  

Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
9 1 2  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 12 Endringsforslag Saksfremlegg 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Endringsforslag Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Etter linje 38: 
Sentralstyret har innstilt på at landsmøtet ikke skal behandle sak om driftstilskudd, dermed følger det 
også at det ikke vil være endringer i denne posten. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
9 3 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
  



 
 

  

SAK: LM12 03.01-22 Resolusjoner 

Hodesak: SST4 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 03.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Innstilling i saken legges frem på landsmøtet. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 1 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Legges til etter linje 10: 
Dersom det er behov for veilednings i utformingen av en resolusjon kan arbeidsutvalget kontaktes på 
au@student.no.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
  



 
 

  

SAK: LM12 05.02-22 Handlingsplan 2022/2023 

Hodesak: SST4 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 05.02-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Handlingsplan for 2022/2023 vedtas. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 1 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 1 Tilleggsforslag linje 21 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Tilleggsforslag linje 21 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
At den norske studentbevegelsen står solidarisk med studenter i andre land når deres rett og mulighet 
til utdanning blir truet som følge av krig og konklikt. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 5 Endringsforslag 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 
 
 
endre "studiefinansieringa" til "studiefinansiering" på linje 17 
endre "måla" til "målene" på linje 20 
forslaget er redaksjonelt 
 
 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 



 
 

  

Antal navn på sedel: 1 
 

Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 1 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 7 Endringsforslag 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 11 Gesine Fischer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 18 
endre fra (...) samt å jobbe for å styrke studentenes helse". 
til: samt å jobbe for å styrke studentenes helse og trivsel.   
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 9 Endringsforslag 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 



 
 

  

 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter pandemien og 
hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i studentmassen. Det skal være et mål å 
styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
 
Ny tekst 
å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter pandemien og 
hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg relevant for, 
studentmassen.  Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 0 3  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 12 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
linje 96- 98: 
Endre fra: For at NSO skal fortsette å være en relevant aktør for Norges studenter må vi se på oss selv 
og vurdere om dagens måte å drive organisasjonen møter framtidas utfordringer på en god nok måte. 
 
Endre til: For at NSO skal være en relevant aktør for Norges studenter, må vi se på oss selv og vurdere 
om organisasjonen i dag møter framtidas utfordringer. 
Status Vedtatt  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 13 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
99-100: 
Endre fra: Sentralstyret ønsker å sette i gang en større gjennomgang av organisasjonen som skal jobbes 
99med i den neste AU-perioden. 
 
Endre til: Sentralstyret ønsker å sette i gang en større gjennomgang av organisasjonen, som skal jobbes 
med av neste periodes arbeidsutvalg og sentralstyre. 
 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 15 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 15 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
linje: 103-106 
Endre fra:For at dette arbeidet skal kunne gjøres på en best mulig måte bør ikke landsmøte legge for 
bindende føringer for prosessen eller hva en slik gjennomgang skal fokusere på. Men sentralstyret 
mener at landsmøte bør peke ut en hovedretning for arbeidet, at det skal være et mål å styrke 
medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
Endre til: For at dette arbeidet skal kunne gjøres på en forsvarlig måte, bør ikke landsmøte legge for 
tydelige føringer for prosessen. Sentralstyret mener at landsmøte bør peke ut en hovedretning for 
arbeidet, at det skal være et mål å øke medlemslagenes medvirkning i organisasjonen. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 16 Tileggsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 16 
Forslag tittel: Tileggsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 



 
 

  

Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
linje 133:  
Legge til " og trivsel." 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 17 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 17 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
135-140: 
Endre fra: 
Studentvelferd er et viktig begrep, som omhandler store deler av studiehverdagen. Alt fra studiestøtte, 
studentbarnehager, treningssentre, mattilbud, bokhandler, helsetjenester og boliger er en del av 
studentvelferden; alt som påvirker velferden til studenter i hverdagen. I Hurdalsplattformen har 
regjeringen fokusert på blant annet boliger og gjennomgang av studiestøtten. Det er viktig at NSO er en 
tydelig stemme i diskusjoner som omhandler velferdsspørsmål, og at vi fortsetter å melde oss på i denne 
typen diskusjoner. 
Endre til: 
Studentvelferd er et begrep som omfavner vidt og bredt. Dette omhandler for eksempel studiestøtte, 
studentbarnehager, treningstilbud, kost, bokhandler, helsetjenester og boliger. I Hurdalsplattformen 
har regjeringen vektlagt blant annet bygging av flere studentboliger, gjennomgang av studiestøtten og 
en styriking av studentenes psykiske helse. Det er viktig at NSO fortsetter å være en tydelig stemme i 
diskusjonen rundt velferdsspørsmål. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 19 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 19 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
144-151 
Endre fra: Samtidig er det meldt en styrkning av psykisk helse-tilbudet, både gjennom kommunene og 
gjennom samskipnadene. Det er viktig at NSO jobber for at samskipnadene skal ha det de trenger for å 
kunne levere på sine tjeneste, og samtidig følge opp at det gjøres, i samarbeidmed lokale 
studentdemokratier og samskipnadsstyrer. Her er det viktig at medlemslagene til NSO har en god dialog 
med vertskommunene sine, og at NSO bidrar med å fasilitere dette. I flere tilfeller faller studenter 
mellom stoler når det kommer til helsetilbud, blant annet ved flytting eller at en er for syk for 
samskipnaden, men for frisk for kommunen. Det er viktig at disse hullene tettes, og at det helhetlige 
tilbudet for psykisk helse for studenter styrkes. 
 
Endre til: Det er i meldt en styrkning av det psykisk helse og trivsel, både gjennom kommunene og 
gjennom samskipnadene. Det er viktig at NSO jobber for at samskipnadene skal ha det de trenger for å 
kunne levere sine tjenester, og at det gjøres i samarbeid med tilknyttede studentdemokratier og 
samskipnadsstyrer. NSO skal oppmode til dialog mellom vertskommuner og Studentorganisasjoner. I 
flere tilfeller faller studenter mellom to stoler når det gjelder helsetilbud. Eksempler på dette er ved 
melding av flytting eller ved at man opplever symptomer i den grad at tilbudet hos studentsamsipnaden 
ikke er tilstrekkelig, og kommunen ikke tar deg inn til behandling. Det blir også viktig det kommende 
året å følge opp midlene gitt av regjeringen til studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene slik 
at disse kommer studentene til gode og bidrar til økt trivsel. 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 20 Endringsforslag Saksfremlegg Linje 114 

Forslag nr: 20 
Forslag tittel: Endringsforslag Saksfremlegg Linje 114 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstillere: Tina Tufte Holtsdalen og Victor Zimmer 
Presiserer hvilke fire år det er snakk om og at det er regjeringens periode. 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

I Hurdalsplattformen, som er denne regjeringens plan for de neste fire årene, er det flere punkter 
 
Ny tekst 
I Hurdalsplattformen, som er regjeringens plan for sin fireårsperiode, er det flere punkter 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 21 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 21 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 10 Tina Tufte Holtsdalen  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagsstillere: Victor Zimmer og Tina T. Holtsdalen  
 
Eksisterande tekst 
Linje 117 - 119: 
 
Kvalitet i høyere utdanning er noe av det viktigste NSO jobber med, samtidig som det er et vidt begrep. 
Det er viktig at NSO fortsetter å fokusere på kvalitetsaspektet i alle diskusjoner som omhandler høyere 
utdanning. 
 
Ny tekst 
Linje 117 - 119: 
Kvalitet i høyere utdanning er noe av det viktigste NSO arbeider med, og det er viktig at NSO fortsetter å 
fokusere på kvalitet i alle diskusjoner som omhandler høyere utdanning.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
7 5 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 23 Endringsforslag Saksfremlegg 

Forslag nr: 23 
Forslag tittel: Endringsforslag Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 



 
 

  

 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstillere: Tina Tufte Holtsdalen og Victor Zimmer 
 
Eksisterande tekst 
Linje 122: Det er også viktig at studentene har dekket grunnleggende velferdstilbud, uavhengig av hvor 
de 
Linje 126: Det er også et økende behov for etter- og videreutdanning for arbeidstakere. I året som 
kommer 
 
Ny tekst 
Linje 122: Det er viktig at studentene har dekket grunnleggende velferdstilbud, uavhengig av hvor de 
Linje 126: Det er et økende behov for etter- og videreutdanning for arbeidstakere. I året som kommer 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 24 endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 24 
Forslag tittel: endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 10 Tina Tufte Holtsdalen  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagsstillere: Victor Zimmer og Tina T. Holtsdalen  
 
Eksisterande tekst 
Linje 126 - 128: 
I året som kommer er det viktig at NSO melder seg på diskusjoner som omhandler livslang læring, og at 
vi er en tydelig stemme også når det kommer til utforming av langtidsplanen. 
 
Ny tekst 
Linje 126 - 128: 
I året som kommer er det viktig at NSO melder seg på diskusjoner som omhandler fleksibel utdanning, 
og at vi er en tydelig stemme når det kommer til utforming av langtidsplanen for livslang læring 
 
 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 25 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 25 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 



 
 

  

Linje 182: 
Forslag til handlingsplanspunkt: 
 
 
 
At den norske studentbevegelsen står solidarisk med studenter i andre land når deres rett til utdanning 
blir truet som følge av krig og konklikt. 
 
 
Bakgrunn: 
 
 
Verden i dag er i forandring, og krig og konflikt påvirker flere steder studenters rett og mulighet til å ta 
utdanning. Det siste året har vi blant annet sett at studenter og akademikere i Ukraina, Hviterussland 
og Afghanistan opplever å bli hindret i enten å fullføre, påbegynne eller gjennomføre utdanningen som 
normalt.   
 
I Norge tar vi kanskje vår frihet og rett til utdanning for gitt. Andre steder i verden risikerer studenter 
forfølging og vold hvis man jobber for retten til utdanning. Politisk undertrykking og angrep på 
akademisk frihet skader kvaliteten til utdanning og forskning. 
 
NSO som organisasjon skal kunne respondere når slike overtramp blir gjort. Derfor bør det være en 
prioritet for organisasjonen å stå solidarisk med våre medstudenter i andre land når deres rett til 
utdanning blir truet som følge av situasjoner utenfor deres kontroll, som rokker ved denne grunnpilaren. 
Lik rett til utdanning er sentralt for NSO, og vi må stå sammen med andre for å verne om dette. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 26 Strykningsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 26 
Forslag tittel: Strykningsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 10 Tina Tufte Holtsdalen  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

Linje 63 - 64: 
En annen utfordring knyttet til bygging av studentboliger, som Samskipnadsrådet vil fokusere på, er en 
større prisjustering av kostnadsrammene for bygging av studentboliger. 
 
Ny tekst 
Linje 63 - 64:  
1. Flytte setningen til linje 59 (mellom "studentboliger" og "i budsjettforliket".  
2. Stryke "som Samkipnadsrådet vil fokusere på", slik at setninger blir "En annen utfordring knyttet til 
bygging av studentboliger er en større prisjustering av kostnadsrammene for bygging av 
studentboliger." 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 27 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 27 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 87-89: 
Endre fra: 
 
 
 
Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter pandemien og 
hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i studentmassen. Det skal være et mål å 
styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
 
Endre til: 
 
Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter pandemien og 
hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg relevant for, studentmassen. 
Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
 
 
 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 



 
 

  

Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 29 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 29 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
141-143: 
Endre fra: Dette var ikke NSO sitt primære ønske, men det er viktig at vi melder oss på i 
gjennomgangen, og sørger for å få gjennomslag og bli hørt i prosessen. 
 
Endre til: Dette har ikke vært et primærønske fra NSO. Det er likevel viktig at vi deltar i prosessen, stille 
tydelige krav og sikrer gjennomslag når studiefinansieringen skal gjennomgås. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 30 Endringsforslag 

Forslag nr: 30 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 11 Gesine Fischer 



 
 

  

Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
100-102 
Endre fra:Dette kan løses på flere måter, men en naturlig måte å jobbe på vil være å sette ned en 
gruppe som representerer ulike deler av blant annet NSO og studentmassen som gjennom en periode 
utreder hvordan NSO best kan styrke organisasjonen for framtida 
 
Endre til: Dette kan løses på flere måter, men vi vil trekke frem følgende forslag: Arbeidsgrupper 
bestående av ulike ledd i organisasjonen og andre relevante aktører, høringsrunder i medlemslagene 
eller besøksrunder. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 2 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 31 Endringsforslag Saksfremlegg 

Forslag nr: 31 
Forslag tittel: Endringsforslag Saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Endringsforslag linje 93- 94: 
Endre fra:Det å fortsette å utvikle organisasjonen etter nedstengninga vil bli en viktig oppgave for det 
neste AU og vil kreve  mye tid og fokus fra organisasjonen. 
 
Endre til: Det å fortsette å videreutvikle organisasjonen blir en særs viktig oppgave for det neste 
arbeidsutvalget og vil kreve tid og ressurser fra organisasjonen. 
Status Vedtatt  



 
 

  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 32 Redaksjonelle forslag 

Forslag nr: 32 
Forslag tittel: Redaksjonelle forslag 
Linje - 
Forslagsstiller 34 Magnus Johannesen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 Votere over redaksjonelle forslag 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 26 
i bolk.  
Separat votering på 10, 11, 14, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31. 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 2 Endringsforslag - linje 9-11 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag - linje 9-11 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Jeg har hevet ut endringene fra eksisterende forslag. Essensen i dette forslaget er å spesifisere dette 
som et aktivt prosjekt, og det å sette av penger til ekstern konsultasjon. Prosjektet har ikke en sluttdato 
fordi det skal ikke bli en hast å få fullført dette prosjektet til en tidsfrist, dette er en økonomisk 
investering og en tidsinvestering vi som organisasjon bør ta oss råd til for å se hvilket 
utviklingspotensiale vi har. Den eksterne konsultasjonen er for at vi skal få hjelp til å se løsninger vi 
kanskje ikke ser selv fordi vi står midt i organisasjonen. I tillegg er det viktig å se på hvordan vi forholder 
oss relevante for studentene og når ut til dem.  
 
Eksisterande tekst 
Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter pandemien og 
hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i studentmassen. Det skal være et mål å 
styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
 
Ny tekst 
Sette i gang et prosjekt for å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon 
etter pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg relevant 
for, studentmassen. Det settes av inntil 500 000 til prosjektet som kan brukes til ekstern 
konsulentbistand. Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
endre "studiefinansieringa" til "studiefinansiering" på linje 132 
endre "måla" til "målene" på linje 155 
forslaget er redaksjonelt 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 



 
 

  

Forslagsstiller 10 Tina Tufte Holtsdalen  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 18: 
Fra "... samt å jobbe for å styrke studentenes helse". 
Til "...samt å jobbe for å styrke studentenes studielivskvalitet".  
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 6 Endringsforslag 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
nytt forslag på bakgrunn av KK sin tilbakemelding, argumentasjonen for de tidligere forslaget er det 
samme: 
 
Jeg har hevet ut endringene fra eksisterende forslag. Essensen i dette forslaget er å spesifisere dette 
som et aktivt prosjekt, og det å sette av penger til ekstern konsultasjon. Prosjektet har ikke en sluttdato 
fordi det skal ikke bli en hast å få fullført dette prosjektet til en tidsfrist, dette er en økonomisk 
investering og en tidsinvestering vi som organisasjon bør ta oss råd til for å se hvilket 
utviklingspotensiale vi har. Den eksterne konsultasjonen er for at vi skal få hjelp til å se løsninger vi 
kanskje ikke ser selv fordi vi står midt i organisasjonen. I tillegg er det viktig å se på hvordan vi forholder 
oss relevante for studentene og når ut til dem.  
 
Eksisterande tekst 
Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter pandemien og 
hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i studentmassen. Det skal være et mål å 
styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
 
Ny tekst 
Sette i gang et prosjekt for å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon 
etter pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg relevant 
for, studentmassen. Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 



 
 

  

Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
8 2 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 8 Endringsforslag 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Uheldig å definere at alt dette skal være ett prosjekt.  
 
Eksisterande tekst 
12-14 
 
Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter pandemien og 
hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i studentmassen. Det skal være et mål å 
styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen. 
 
Ny tekst 
Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter pandemien og 
hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg relevant for, studentmassen. 
Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i organisasjonen.  
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 10 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Endringsforslag linje 93- 94:  
Endre fra:Det å fortsette å utvikle organisasjonen etter nedstengninga vil bli en viktig oppgave for det 
neste AU og vil kreve  mye tid og fokus fra organisasjonen. 
 
Endre til: Det å fortsette å videreutvikle organisasjonen blir en særs viktig oppgave for det neste AU og 
vil kreve tid og ressurser for organisasjonen. 



 
 

  

Status Falt  
 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
8 4 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 11 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Tillegsforslag linje 87-89:  
Ny tekst: Sette i gang et prosjekt for å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som 
organisasjon etter pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde 
seg relevant for, studentmassen. Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i 
organisasjonen. 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 14 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 14 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 



 
 

  

100-102 
Endre fra:Dette kan løses på flere måter, men en naturlig måte å jobbe på vil være å sette ned en 
gruppe som representerer ulike deler av blant annet NSO og studentmassen som gjennom en periode 
utreder hvordan NSO best kan styrke organisasjonen for framtida 
 
Endre til: Dette kan løses på flere måter, men vi vil trekke frem følgende forslag: Arbeidsgrupper 
bestående av ulike ledd i organisasjonen, høringsrunder i medlemslagene eller besøksrunder. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
7 5 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 18 Endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 18 
Forslag tittel: Endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
141-143: 
Endre fra:I Hurdalsplattformen er det meldt en gjennomgang av studiefinansieringa. Dette var ikke NSO 
sitt primære ønske, men det er viktig at vi melder oss på i gjennomgangen, og sørger for å få 
gjennomslag og bli hørt i prosessen. 
 
Endre til: Dette har ikke vært et primærønske fra NSO. Det er likevel viktig at vi deltar i prosessen, stille 
tydelige krav og sikrer gjennomslag når studiefinansieringen skal gjennomgås. 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 22 Strykningsforslag Saksfremlegg 

Forslag nr: 22 
Forslag tittel: Strykningsforslag Saksfremlegg 
Linje - 



 
 

  

Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagstillere: Tina Tufte Holtsdalen og Victor Zimmer 
 
Eksisterande tekst 
Linje 120-121 
 
Det har vært mye snakk om desentralisert utdanning, både under og etter valget. For NSO har det vært 
viktig at kvaliteten i utdanningen er i sentrum og fokus når nye utdanningstilbud etableres. 
 
Ny tekst 
Linje 120-121 
 
Det har vært mye snakk om desentralisert utdanning, både under og etter valget. For NSO har det vært 
viktig at kvaliteten i utdanningen er i sentrum og fokus når nye utdanningstilbud etableres. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
6 5 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 24 endringsforslag saksfremlegg 

Forslag nr: 24 
Forslag tittel: endringsforslag saksfremlegg 
Linje - 
Forslagsstiller 10 Tina Tufte Holtsdalen  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forslagsstillere: Victor Zimmer og Tina T. Holtsdalen  
 
Eksisterande tekst 
Linje 126 - 128: 
I året som kommer er det viktig at NSO melder seg på diskusjoner som omhandler livslang læring, og at 
vi er en tydelig stemme også når det kommer til utforming av langtidsplanen. 
 
Ny tekst 
Linje 126 - 128: 
I året som kommer er det viktig at NSO melder seg på diskusjoner som omhandler fleksibel utdanning, 
og at vi er en tydelig stemme når det kommer til utforming av langtidsplanen for livslang læring 



 
 

  

 
 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 28 Endringsforslag 

Forslag nr: 28 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Endre samtlige referanser fra "AU" til "arbeidsutvalget" 
 
Linje 96-96: Endre "framtidas" til "fremtidens" (forslag 12) 
Linje 144-151: endre "Studentorganisasjoner" til "studentorganisasjoner" (forslag 19) 
Status Trukket  

 
 
  



 
 

  

SAK: LM12 05.04-22 Internasjonal plattform 

Hodesak: SST4 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 05.04-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Internasjonal plattform instilles til landsmøtet. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 1 Dissens 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Dissens 
Linje - 
Forslagsstiller 19 Simen Oftedahl 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Dissens 1 
Dissenstakere: Simen Tjølsen Oftedahl og Emily MacPherson. 
Linjenummer: 112-114 
Forslag, stryke: 
Studenter som bor i studentbolig i Norge skal få veiledning og mulighet til å fremleie boligen sin til 
andre studenter mens de er borte, slik at de har boligen sin når de kommer tilbake. 
Begrunnelse: Dissenstakere ønsker å stryke den foreslåtte setningen i internasjonal plattform. 
Studentboliger er et knapphetsgode, og å åpne opp for fremleie av disse ved utvekslingsopphold, både 
korte og lange, bidrar til å begrense hvor mange studenter som vil få tilgang til en studentbolig i løpet 
av studieløpet. Mindre enn 15 prosent av studentene har tilgang til å bo i en studentbolig, og 
manglende mulighet til å fremleie en studentbolig ses ikke på som en av hoved barrierene for at 
studenter ikke drar på utveksling. 
Fremleie er en ordning som skjer mellom utleier og leietaker, skal NSO ha politikk om temaet bør det 
ikke begrenses til studentboliger, men om fremleie generelt. En slik politikk hører hjemme i en annen 
plattform. Ordningen med fremleie vil også i dissenstakeres øyne bidra til å sette flere studenter i en 
uforutsigbar og ustabil boligsituasjon, hvor studenter ved studiestedene ikke får tilbud om et fast sted å 
bo. En utskiftning av hvem som leier studentboligene i tilfeller ved lengre utvekslingsopphold anses som 
mer gunstig for den helhetlige studentmassen. 
I tilfeller med fremleie er det også slik at det er personen som fremleier som vil stå ansvarlig for det som 
skjer med boligen i løpet av perioden med fremleie. Dette gjør at studenter som fremleier en eventuell 
studentbolig mens de er på utveksling, kan risikere å måtte stå ansvarlig for store utgifter den ikke selv 
har skyld i. Dissenstakere ser dette som problematisk og at en eventuell økonomisk gevinst for studenter 
som fremleier studentboliger fort kan bli til en økonomisk bør. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 1 0  
 
Tot antall stemmer: 10  
Tot antall stemte: 10  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 3 Strykningssforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Strykningssforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 5 Thomas  Finnøy Trouiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 
Forslagsstillere: Thomas Finnøy Trouiller & Henriette Seim 
Linjenummer: 82-84 
Som et tiltak for økt internasjonal erfaring blant studentene, bør ingen studieprogram akkrediteres uten 
minst én kvalifisert utvekslingsavtale. 
Begrunnelse:  
Dersom målet er at flere skal på utveksling mener vi at dette er feil ende å starte i. Vi tenker det er 
bedre å oppfordre til bedre informasjonsflyt på de interne studiestedene fremfor å måtte nekte 
opprettelser/nedleggelser av diverse studium. Hva tenker en i så fall om etter- og 
videreutdanningsprogram? Må disse få utvekslingsavtaler? Videre kan en stille spørsmål om hva som 
regnes som en "kvalifisert utvekslingsavtale". Hvem setter disse kriteriene?  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
8 2 0  
 
Tot antall stemmer: 10  
Tot antall stemte: 10  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Usikker på intensjonen i setningen, sender inn dette for å gjere setningen meir tydeleg.  
 
Eksisterande tekst 
Studentene på delgradstudier i utlandet skal ha krav på en forhåndsgodkjenning av utenlandsoppholdet 
sitt. 
 
Ny tekst 
Forslagsstiller: Henriette Seim & Thomas Finnøy Trouiller  
Linjenummer 86-87 Studenter som skal ta delgradsstudier i utlandet har krav på å få forhåndsgodkjent 
utdanningsoppholdet sitt før de reiser.  
Status Vedtatt  



 
 

  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 1 0  
 
Tot antall stemmer: 10  
Tot antall stemte: 10  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 5 Strykningsforslag 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Strykningsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Forslagsstillere: Henriette Seim & Thomas Finnøy Trouiller  
Linjenummer: 98-99 
Alle studenter som ikke har obligatorisk praksis som en del av utdanning sin skal ha mulighet til å ta 
praksis i utlandet. 
 
Begrunnelse:  
Kvifor skal det fokuseres på å skape praksisavtaler/plasser i utlandet når det ikkje er obligatorisk praksis 
i Noreg? Kvifor vil ein ikkje heller skaffe praksisplasser i Noreg til eit studie utan obligatorisk praksis?   
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
6 5 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  



 
 

  

Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 6 Endringsforslag 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 5 Thomas  Finnøy Trouiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endre ordlyden fra "skal" til "kan". Det å kreve at ansatte skal på utvekslingsopphold flere ganger ila. 
karrieren sin ser vi på som feil. Ens livssituasjon kan være i veien for lenger utvekslingsopphold, eks. om 
en har barn som trives i sitt miljø hjemme. Det burde heller oppfordres og legges til rette for at en kan 
gjøre det fremfor tvang.  
 
Eksisterande tekst 
Linjenummer: 316-318 
Det skal arbeides for at alle vitenskapelige ansatte skal gjennomføre utveksling flere ganger gjennom 
sin karriere. 
 
Ny tekst 
Det skal arbeides for at alle vitenskapelige ansatte kan gjennomføre utveksling flere ganger gjennom 
sin karriere. 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 1 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 9 Endringsforslag 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 



 
 

  

Forslagsbeskrivelse 
Omformulering/forenkling.  
 
Eksisterande tekst 
I en stadig mer globalisert og digitalisert verden er avstanden til og tilgangen på kunnskap og 69 
kompetanseutvikling kortere enn noensinne. 
 
Ny tekst 
Linje 69, vedlegg  
I en stadig mer globalisert og digitalisert verden er mulighetene for å tillegne seg kunnskap større enn 
noensinne.  
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 10 Endringsforslag 

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
I tillegg skal det 80 utarbeides strategier for å årlig øke prosentandelen som drar på utveksling 
 
Ny tekst 
Linje 80-81, vedlegg  
 
I tillegg skal det utarbeides strategier for å årlig øke prosentandelen som drar på utveksling så lenge 
målet om 50 prosent ikke er nådd.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 1 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 11 Endringsforslag 

Forslag nr: 11 



 
 

  

Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Om jeg forstår avsnittet riktig så er "studentkultur og studentfrivillighet" mer dekkende? Studentliv er 
vel summen av flere ting, blandt annet det som beskrives i avsnittene over.  
 
Eksisterande tekst 
Linje 138 i vedlegget:  
 
studentliv 
 
Ny tekst 
Studentkultur og studentfrivillighet 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 12 Endringsforslag 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Ordet fagmiljø er for meg knyttet primært til UH- og instituttsektoren, og dekker ikke alle arbeidsplasser 
det kan være aktuelt å få praksisplass ved.  
 
Eksisterande tekst 
Linje 241 i vedlegget:  
 
praksisplasser ved et relevant fagmiljø. 
 
Ny tekst 
relevante praksisplasser 
Status Vedtatt  



 
 

  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 2 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 13 Endringsforslag 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
En e som har sneket seg inn  
 
Eksisterande tekst 
Linje 335 i vedlegget 
e 
 
Ny tekst 
N/A 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 14 Endringsforslag 

Forslag nr: 14 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Jeg syns setningen ble unødvendig krunglete, kan sies enklere.  
 
Eksisterande tekst 
Linje 334-336 i vedlegget 
European Students’ Union (ESU) er en viktig aktør i det europeiske sivilsamfunnet og kanal for 334 både 
norske og andre e europeiske lands studenter.  
 
Ny tekst 



 
 

  

European Students’ Union (ESU) er en viktig aktør, både for studenter og sivilsamfunnet.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 15 Strykningsforslag - linje 142 

Forslag nr: 15 
Forslag tittel: Strykningsforslag - linje 142 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Det har blitt en "skal" for mye i setningen rett og slett.  
 
Eksisterande tekst 
Videre skal institusjonene skal ha tilpasset [...] 
 
Ny tekst 
Skal 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 16 Strykningsforslag 

Forslag nr: 16 
Forslag tittel: Strykningsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Stryke "som" (redaksjonelt) 
 
Eksisterande tekst 
På linje 159: Norge har et særlig ansvar som for å hjelpe studenter [...] 
 
Ny tekst 
På linje 159: Norge har et særlig ansvar for å hjelpe studenter [...] 



 
 

  

Status Vedtatt  
 
 
FORSLAG: 17 Strykningsforslag 

Forslag nr: 17 
Forslag tittel: Strykningsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 5 Thomas  Finnøy Trouiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linjenummer: 18 
stryke enkeltordet "i" imellom ordet "bidrar" og "til" på nevnt linjenummer. 
redaksjonell endring for korrigering av språk 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 18 Endringsforslag 

Forslag nr: 18 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 5 Thomas  Finnøy Trouiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Redaksjonell endring av endelsen i ordet nødvendig, da det er flere nødvendige forberedelser og ikke en 
nødvendig forberedelse.  
 
Eksisterande tekst 
Studenter som skal til utlandet må få god informasjon i forkant om studiested, nødvendig forberedelser 
 
Ny tekst 
Linjenummer i vedlegget: 106-107 
Studenter som skal til utlandet må få god informasjon i forkant om studiested, nødvendige 
forberedelser, 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 19 Endringsforslag 

Forslag nr: 19 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Det er en del språkfeil i plattformen som ikke SST burde bruke tid på å fikse. Dette kan AU fikse før 
plattformen skal opp på LM.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt til å gjøre ikke-meningsbærende korrigeringer av språklig 
natur 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 0 2  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 24 Endringsforslag 

Forslag nr: 24 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 10 Tina Tufte Holtsdalen  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linjenumnmer 81-82 
 
Gammel tekst: Det skal også tilrettelegges for at flere får ta lengre opphold og hele grader i utlandet. 
 
Ny tekst: Det skal legges til rette for varierte tilbud av internasjonale studieopphold og hele grader i 
utlandet.  
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG: 25 Endringsforslag 

Forslag nr: 25 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 



 
 

  

Forslagsstiller 23 Kristine Vilde Sandtrøen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 218-223 
6.5 klimavennlighet 
Utdanningsinstitusjonene bør oppfordre sine studenter til å velge klimavennlige transportmidler når de 
reiser på utveksling. Dette skal likevel ikke være til hinder for interkontinental utveksling eller utveksling 
langt fra studiestedet. I arbeid med å tilgjengeliggjøre klimavennlige utvekslingsalternativer blir 
samarbeid som Erasmus+ viktig, og det er viktig at aktørene i slike samarbeidsavtaler samles om dette. I 
utarbeidelse av utvekslingsavtaler bør lærestedene samarbeide om å dempe klimabelastningene ved 
utvekslingen.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
8 1 1  
 
Tot antall stemmer: 10  
Tot antall stemte: 10  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 26 Endringsforslag 

Forslag nr: 26 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 10 Tina Tufte Holtsdalen  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 68 
 
3.1 Digitalisering 
 
Ny tekst: 3.1 Virtuell mobilitet  



 
 

  

Status Vedtatt  
 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
8 3 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 27 Endringsforslag 

Forslag nr: 27 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 23 Kristine Vilde Sandtrøen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 155 i vedlegget - 
Internasjonale studenter som ønsker å studere videre eller arbeide i Norge bør ha tilbud om veiledning 
for visum som er tilpasset deres behov. Et slikt behov kan også dekkes ved tiltak som jobbkurs og 
samfunnskurs som lærestedene eventuelt tilbyr. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 28 Endringsforslag 

Forslag nr: 28 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 5 Thomas  Finnøy Trouiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endring av ordet "her" til "i Norge" for å pressisere hva her betyr i denne sammenhengen 
 
Eksisterande tekst 
Linjernr.: 240 i vedlegget 
"Hvis en flyktning eller asylsøker har begynt på studier utenfor Norge og ønsker å fortsette sin 
utdanning her skal det legges til rette for dette" 
 
Ny tekst 
Hvis en flyktning eller asylsøker har begynt på studier utenfor Norge og ønsker å fortsette sin utdanning 
i Norge skal det legges til rette for dette 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 0  
 
Tot antall stemmer: 10  
Tot antall stemte: 10  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 29 Endringsforslag 

Forslag nr: 29 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 5 Thomas  Finnøy Trouiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endre setningen for å pressisere intensjonen av svaret til AU 
 
Eksisterande tekst 
Linjenummer: 108-109 i vedlegget 
 
"Studenter skal få tilbud til hjelp om å finne bolig under oppholdet" 
 
Ny tekst 
Utdanningsinstitusjonene skal tilby studenter bistand til å finne boplass under oppholdet. 



 
 

  

Status Vedtatt  
 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 32 Endringsforslag 

Forslag nr: 32 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
350 - 351 
Fra: Norske institusjoner bør tilby program på både bachelor- og masternivå på et annet språk enn 
norsk, ikke inkludert språkfag. 
Til: Norske institusjoner bør tilby emner og program på både bachelor- og masternivå på et annet språk 
enn norsk, ikke inkludert språkfag.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
7 3 0  
 
Tot antall stemmer: 10  
Tot antall stemte: 10  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 



 
 

  

 
FORSLAG: 33 Endringsforslag 

Forslag nr: 33 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 34 Magnus Johannesen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Forslag 9, 13, 15, 16, 17 og 18 vedtas i blokk 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 34 Endringsforslag 

Forslag nr: 34 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Helhetlig endringsforslag av sakspresentasjonen.  
 
Eksisterande tekst 
SAKSPRESENTASJON 
Politiske plattformer utdyper og definerer organisasjonens politikk på avgrensede saksfelt, og skal være 
i tråd med organisasjonens prinsipprogram. Øvrige politiske vedtak fattet av sentralstyret eller 
arbeidsutvalget skal være i tråd med de politiske plattformene der disse finnes. I følge NSOs vedtekter 
skal de politiske plattformene opp til behandling etter behov, men innen 6 år etter siste behandling på 
landsmøte. Sentralstyret har derfor innstilt på en plattform som, så langt det lar seg gjøre, skal kunne 
tåle politiske endringer i en uoverskuelig fremtid. Sentralstyret mener det er viktig at formen og 
detaljgraden i plattformen gjør det mulig for arbeidsutvalget (AU) å manøvrere seg i et skiftende 
politisk landskap. Derfor er det også viktig at landsmøtet tar stilling til prinsipielle overordnede 



 
 

  

spørsmål som AU kan ta utgangspunkt i når man diskuterer politiske løsninger i det daglige arbeidet. 
 
Politiske plattformer og andre dokumenter i NSO  
Internasjonal plattform brukes aktivt av tillitsvalgte i organisasjonen, og danner grunnlaget for hva NSO 
mener om internasjonalisering i universitets- og høyskolesektoren, samt omkringliggende temaer og 
sektorer i møter, høringer og lignende. Plattformen kan derfor sees på som et verktøy for 
organisasjonen til å styre hva tillitsvalgte oppnevnt i, eller på vegne av NSO, må basere seg på når de 
møter og representerer på vegne av organisasjonen. Prinsipprogrammet til NSO er det øverste 
dokumentet i organisasjonen. Plattformen må derfor holde seg innenfor de rammene 
prinsipprogrammet legger. 
Sammenheng med andre politiske plattformer  
Internasjonal plattform tar for seg temaer som overlapper med det politiske innholdet i flere av de 
andre politiske plattformene i NSO. Sentralstyret oppfordrer derfor landsmøtets delegater om å sette 
seg godt inn i NSOs øvrige politiske plattformer når dere vurderer det som er foreslått som politikk til 
denne plattformen. 
 
 
Ny tekst 
SAKSPRESENTASJON 
Det er snart seks år siden NSOs internasjonale plattform sist ble revidert. Siden 2017 har det 
skjedd større endringer innenfor høyere utdanning. Dette innebærer politikk på områdene 
innenfor mangfold, likeverd, mobilitet og bærekraft på tvers av landegrenser. Internasjonalisering 
omfatter flere av disse prioriteringsområdene, og er i tråd med dagens prinsipper og politikk i NSO. Det 
er derfor viktig at landsmøte tar stilling til de store endringene som har skjedd og mulige potensielle 
endringer. 
Internasjonal plattform gjenspeiler målene og ambisjonene som NSO har satt seg innenfor tematikken 
internasjonalisering. Politiske plattformer utdyper og definerer organisasjonens politikk på avgrensede 
saksfelt, og skal være i tråd med organisasjonens prinsipprogram. Øvrige politiske vedtak fattet av 
sentralstyret eller arbeidsutvalget skal være i tråd med de politiske plattformene. Sentralstyret har 
innstilt på en plattform som skal kunne tåle politiske endringer i fremtiden.  
Politiske plattformer og andre dokumenter i NSO  
Internasjonal plattform danner grunnlaget for hva NSO mener om internasjonalisering i universitets- og 
høyskolesektoren. Plattformen skal kunne anvendes som et verktøy av sentrale og lokale tillitsvalgte. 
Internasjonal plattform tar for seg temaer som overlapper med det politiske innholdet i flere av de 
andre politiske plattformene i NSO. Sentralstyret oppfordrer derfor landsmøtets delegater om å sette 
seg godt inn i NSOs øvrige politiske plattformer når dere vurderer det som er foreslått som politikk til 
denne plattformen.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 35 Endringsforslag - sakspresentasjon 

Forslag nr: 35 
Forslag tittel: Endringsforslag - sakspresentasjon 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
Norske institusjoner bør tilby program på både bachelor- og masternivå på et annet språk enn norsk. 
Viktig informasjon fra institusjonen skal være tilgjengelig på norsk og på engelsk, dette gjelder også 
informasjon som er nødvendig for å delta i demokrati og kvalitetsutvikling på institusjonen. 
Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å sørge for at den nødvendige kompetansen til å gi råd til 
studenter som vil ut på utveksling, og være et førstelinjetilbud for internasjonale studenter ved 
institusjonen.  
 
Ny tekst 
Linjenummer : 144-149 
Kapittel: Internasjonale perspektiv ved norske utdanningsinstitusjoner 
 
Å ha tilbud og informasjon tilgjengelig for studenter som ikke kan norsk er en styrke for 
utdanningsinstitusjoner.Norske institusjoner bør derfor tilby emner ogprogram på både bachelor- og 
masternivå på et annet språk enn norsk. Viktig informasjon fra institusjonen skal være tilgjengelig på 
norsk og på engelsk, dette gjelder også informasjon som er nødvendig for å delta i demokrati og 
kvalitetsutvikling på institusjonen. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å sørge for at den 
nødvendige kompetansen til å gi råd til studenter som vil ut på utveksling, og være et førstelinjetilbud 
for internasjonale studenter ved institusjonen.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 36 Endringsforslag - sakspresentasjon 

Forslag nr: 36 
Forslag tittel: Endringsforslag - sakspresentasjon 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 



 
 

  

 
Forslagsbeskrivelse 
Linjenummer: 71-85 
Kapittel: Norske studenter i utlandet 
For å øke mobilitetsandelen blant studenter i Norge er det viktig at det er så enkelt som mulig å dra på 
utveksling. Derfor må barrierer. Det bør være så enkelt som mulig å dra på utveksling, for å fjerne 
barrierer som kan være til hinder for utveksling fjernes og øke mobilitetsandelen. Studenter som 
utveksler, skal få hjelp til å finne bolig i utlandet, samt veiledning og mulighet til å fremleie 
studentboligen sin i Norge til andre studenter mens de er borte, slik at studentens bosituasjon ikke blir 
et hinder for utveksling.  
Norske studenter i utlandet er ofte avhengige av en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. 
Dagens lovverk gjør at studenter på utveksling, som arbeider i utlandet og da blir omfattet av 
studielandets trygdeordning, risikerer å miste sin plass i Norges folketrygd. Sentralstyret mener at 
studenter på utveksling skal ha muligheten, på lik linje som studenter i Norge, til å ha en deltidsjobb ved 
siden av studiene. 
Indikatorer som rangerer institusjoner i utlandet bør være kvalitative, samt og si noe om mangfold, 
likestilling og sosialt samfunnsansvar på institusjonen, istedenfor å kun ta utgangspunkt i kvantitative 
parametere. Dette er viktig for at indikatorene skal si noe om den faktiske utdanningskvaliteten ved 
institusjonene og bidrar til å styrke utdanningskvaliteten, fremfor å skape et urealistisk bilde av 
institusjonenes kvalitet.  
 
Eksisterande tekst 
Linjenummer: 71-85 
Kapittel: Norske studenter i utlandet 
Det bør være så enkelt som mulig å dra på utveksling, for å fjerne barrierer som kan være til hinder for 
utveksling og øke mobilitetsandelen. Studenter som utveksler, skal få hjelp til å finne bolig i utlandet, 
samt veiledning og mulighet til å fremleie studentboligen sin i Norge til andre studenter mens de er 
borte, slik at studentens bosituasjon ikke blir et hinder for utveksling.  
Norske studenter i utlandet er ofte avhengige av en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. 
Dagens lovverk gjør at studenter på utveksling, som arbeider i utlandet og da blir omfattet av 
studielandets trygdeordning, risikerer å miste sin plass i Norges folketrygd. Sentralstyret mener at 
studenter på utveksling skal ha muligheten, på lik linje som studenter i Norge, til å ha en deltidsjobb ved 
siden av studiene. 
Indikatorer som rangerer institusjoner i utlandet bør være kvalitative, og si noe om mangfold, likestilling 
og sosialt samfunnsansvar på institusjonen, istedenfor å ta utgangspunkt i kvantitative parametere. 
Dette er viktig for at indikatorene skal si noe om den faktiske utdanningskvaliteten ved institusjonene 
og bidrar til å styrke utdanningskvaliteten, fremfor å skape et urealistisk bilde av institusjonenes 
kvalitet.  
 
Ny tekst 
Linjenummer: 71-85 
Kapittel: Norske studenter i utlandet 
For å øke mobilitetsandelen blant studenter i Norge er det viktig at det er så enkelt som mulig å dra på 
utveksling. Derfor må barrierer som kan være til hinder for utveksling fjernes. Studenter som utveksler, 
skal få hjelp til å finne bolig i utlandet 
Norske studenter i utlandet er ofte avhengige av en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. 
Dagens lovverk gjør at studenter på utveksling, som arbeider i utlandet og da blir omfattet av 
studielandets trygdeordning, risikerer å miste sin plass i Norges folketrygd. Sentralstyret mener at 
studenter på utveksling skal ha muligheten, på lik linje som studenter i Norge, til å ha en deltidsjobb ved 
siden av studiene. 
Indikatorer som rangerer institusjoner i utlandet bør være kvalitative, samt si noe om mangfold, 
likestilling og sosialt samfunnsansvar på institusjonen, istedenfor å kun ta utgangspunkt i kvantitative 
parametere. Dette er viktig for at indikatorene skal si noe om den faktiske utdanningskvaliteten ved 
institusjonene og bidrar til å styrke utdanningskvaliteten, fremfor å skape et urealistisk bilde av 
institusjonenes kvalitet.  



 
 

  

Status Vedtatt  
 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 37 Endringsforslag - sakspresentasjon 

Forslag nr: 37 
Forslag tittel: Endringsforslag - sakspresentasjon 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linjenummer 86-93 
Kapittel: Internasjonale studenter i Norge 
Møtet mellom norske og internasjonale studenter i Norge bidrar til faglig, kulturell, og samfunnsmessig 
utveksling, også i Norge. Det er avgjørende at utenlandske studenter i Norge blir godt inkludert i 
studiemiljøene. Studiehverdagen må tilpasses til de internasjonale studentene, og bidra til faglig og 
sosial integrering. Institusjonene må tilrettelegge for inkludering av internasjonale studenter, gjennom 
blant annet å bidra til internasjonalt orienterte aktiviteter. Det skal tilrettelegges for at internasjonale 
studenter kan ta del i studentkultur, demokratiske prosesser, kvalitetssikring og 
institusjonsorganer.Internasjonale studenter som ønsker å fortsette ett opphold kan ha behov for 
bistand knyttet til visumsøknader og lignende. Disse behovene må imøtekommes.  
 
Eksisterande tekst 
Linjenummer 86-93 
Kapittel: Internasjonale studenter i Norge 
Møtet mellom norske og internasjonale studenter i Norge bidrar til faglig, kulturell, og samfunnsmessig 
utveksling, også i Norge. Det er avgjørende at utenlandske studenter i Norge blir godt inkludert i 
studiemiljøene. Studiehverdagen må tilpasses til de internasjonale studentene, og bidra til faglig og 
sosial integrering. Institusjonene må tilrettelegge for inkludering av internasjonale studenter, gjennom 
blant annet å bidra til internasjonalt orienterte aktiviteter. Det skal tilrettelegges for at internasjonale 
studenter kan ta del i demokratiske prosesser, kvalitetssikring og institusjonsorganer. 
 
Ny tekst 
Linjenummer 86-93 
Kapittel: Internasjonale studenter i Norge 
Møtet mellom norske og internasjonale studenter i Norge bidrar til faglig, kulturell, og samfunnsmessig 
utveksling, også i Norge. Det er avgjørende at utenlandske studenter i Norge blir godt inkludert i 
studiemiljøene. Studiehverdagen må tilpasses til de internasjonale studentene, og bidra til faglig og 
sosial integrering. Institusjonene må tilrettelegge for inkludering av internasjonale studenter, gjennom 



 
 

  

blant annet å bidra til internasjonalt orienterte aktiviteter. Det skal tilrettelegges for at internasjonale 
studenter kan ta del i studentkultur, demokratiske prosesser, kvalitetssikring og 
institusjonsorganer. Internasjonale studenter som ønsker å fortsette ett opphold kan ha behov for 
bistand knyttet til visumsøknader og lignende. Disse behovene må imøtekommes.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 38 Endringsforslag - sakspresentasjon 

Forslag nr: 38 
Forslag tittel: Endringsforslag - sakspresentasjon 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linjenummer: 94-113 
Kapittel: Bærekraftig utvikling og solidaritet 
Norge må vise handlekraft for globalt samarbeid for å nå FNs bærekraftsmålene. NSO er en solidarisk 
organisasjon og står sammen med sine medstudenter i andre land. Vi vil protestere hvis studieretten og 
–muligheten hos et lands studenter blir truet. Alle land bør ha fungerende, uavhengige 
studentdemokratiske organer. Studenter skal være representert i alle beslutningsorganer og relevante 
rådgivende organer, og ha reell mulighet til påvirkning. 
Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og 
forskning. NSO støtter opp om ordninger som hjelper undertrykte forskere og studenter. NSO støtter 
Students at Risk, og ønsker å gjøre ordningen permanent, spre den globalt og at flere institusjoner tar 
opp studenter gjennom ordningen.  
Studenter og akademikere spiller en avgjørende rolle i beskyttelse av demokratiet og 
menneskerettighetene, men møtes ofte av brutale og undertrykkende angrep fra myndighetene. Norske 
universiteter og høyskoler skal ha etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og utenlandske 
institusjoner i tråd med disse målene. 
I utarbeidelse av utvekslingsavtaler må institusjonene ta hensyn til klimabelastningen ved reise til og fra 
studiestedet. Samtidig ønsker NSO å styrke Erasmus+, og presse på for å utbedre klimavennlige 
transportmuligheter.  
Utdanningsbistand er et viktig verktøy for å utjevne sosiale ulikheter. Vi kan ikke få til en bærekraftig 
utvikling uten forskning og høyere utdanning. Det skal legges til rette for at flyktninger som har 
påbegynt utdanning kan fullføre utdanningen sin.  
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

Linjenummer: 94-113 
Kapittel: Bærekraftig utvikling og solidaritet 
Norge må vise handlekraft for globalt samarbeid for å nå bærekraftsmålene. NSO er en solidarisk 
organisasjon og står sammen med sine medstudenter i andre land. Vi vil protestere hvis studieretten og 
–muligheten hos et lands studenter blir truet. Alle land bør ha fungerende, uavhengige 
studentdemokratiske organer. Studenter skal være representert i alle beslutningsorganer og relevante 
rådgivende organer, og ha reell mulighet til påvirkning. 
Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og 
forskning. NSO støtter opp om ordninger som hjelper undertrykte forskere og studenter. NSO støtter 
Students at Risk, og ønsker å gjøre ordningen permanent, spre den globalt og at flere institusjoner tar 
opp studenter gjennom ordningen.  
Studenter og akademikere spiller en avgjørende rolle i beskyttelse av demokratiet og 
menneskerettighetene, men møtes ofte av brutale og undertrykkende angrep fra myndighetene. Norske 
universiteter og høyskoler skal ha etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og utenlandske 
institusjoner i tråd med disse målene. 
I utarbeidelse av utvekslingsavtaler må institusjonene ta hensyn til klimabelastningen ved reise til og fra 
studiestedet. Samtidig ønsker NSO å styrke Erasmus+, og presse på for å utbedre klimavennlige 
transportmuligheter.  
Utdanningsbistand er et viktig verktøy for å utjevne sosiale ulikheter. Vi kan ikke få til en bærekraftig 
utvikling uten forskning og høyere utdanning. Det skal legges til rette for at flyktninger som har 
påbegynt utdanning kan fullføre utdanningen sin.  
 
Ny tekst 
Linjenummer: 94-113 
Kapittel: Bærekraftig utvikling og solidaritet 
Norge må vise handlekraft for globalt samarbeid for å nå FNs bærekraftsmålene. NSO er en solidarisk 
organisasjon og står sammen med sine medstudenter i andre land. Vi vil protestere hvis studieretten og 
–muligheten hos et lands studenter blir truet. Alle land bør ha fungerende, uavhengige 
studentdemokratiske organer. Studenter skal være representert i alle beslutningsorganer og relevante 
rådgivende organer, og ha reell mulighet til påvirkning. 
I utarbeidelse av utvekslingsavtaler må institusjonene ta hensyn til klimabelastningen ved reise til og fra 
studiestedet. Samtidig ønsker NSO å styrke Erasmus+, og presse på for å utbedre klimavennlige 
transportmuligheter.  
Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og 
forskning. NSO støtter opp om ordninger som hjelper undertrykte forskere og studenter. NSO støtter 
Students at Risk, og ønsker å gjøre ordningen permanent, spre den globalt og at flere institusjoner tar 
opp studenter gjennom ordningen.  
Studenter og akademikere spiller en avgjørende rolle i beskyttelse av demokratiet og 
menneskerettighetene, men møtes ofte av brutale og undertrykkende angrep fra myndighetene. Norske 
universiteter og høyskoler skal ha etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og utenlandske 
institusjoner i tråd med disse målene. 
Utdanningsbistand er et viktig verktøy for å utjevne sosiale ulikheter. Vi kan ikke få til en bærekraftig 
utvikling uten forskning og høyere utdanning. Det skal legges til rette for at flyktninger som har 
påbegynt utdanning kan fullføre utdanningen sin.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  



 
 

  

 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 39 Endringsforslag - sakspresentasjon 

Forslag nr: 39 
Forslag tittel: Endringsforslag - sakspresentasjon 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linjenummer: 114-142 
Kapittel: Samarbeid 
For NSO er det grunnleggende at internasjonale organisasjoner og prosesser skal ha som mål å bidra til 
reell lik rett til utdanning og arbeide for studenters finansielle, akademiske og sosiale rettigheter.  For 
NSO er det grunnleggende at internasjonale organisasjoner og prosesser skal ha mål om å bedre 
studentenes finansielle, akademiske og sosiale rettigheter i tillegg til lik rett for å ta 
utdanning. Studentmedvirkning må være formalisert for legitimering av at prosessen skal være legitim. 
Akademisk frihet skal bevares, og alle gjeldende prosesser skal bestå av en høy etisk standard skal være 
gjeldende i alle prosesser.   
Det er viktig at institusjonene samarbeider slik, og at det blir er lettvint for studenter å ta fag ved andre 
institusjoner enn sin egen. Norske utdanningsinstitusjoner må kreve at deres partnerinstitusjoner er 
autonome, avholder og respekterer studentvalg samt og gir studenter mulighet til å demonstrere på 
campus. NSO er positive til grader som gis av flere universiteter, fellesgrader, og er positive til 
utviklingen av flere slike.  
European Higher Education Area (EHEA) har som mål at man på europeisk nivå skal å ha felles systemer 
for høyere utdanning, som gjør det enklere å være student på tvers av landegrenser. EHEA skal arbeide 
med å utvikle felles løsninger og målsetninger innenfor områdene gradssystem, kvalitetssikring, 
godkjenning, livslang læring, mobilitet, relevans og mangfold.  
EU skal fortsette å støtte opp om Bologna-prosessen fremfor å utvikle sin egen høyere 
utdanningspolitikk. Fraværet av skolepenger for Erasmus-studenter, og rene stipender, er avgjørende 
for mobilitet – spesielt fra land der en ikke får studiestøtte eller støtte til skolepenger for å studere i 
utlandet. Norske utdanningsinstitusjoner må tilrettelegge for at norske studenter kan benytte seg av 
ordningen.  
Det skal arbeides for at alle ansatte skal kunne gjennomføre har mulighet til utveksling flere ganger 
gjennom sin karriere. Deltakelse i europeiske forskningsprosjekter, som EUs rammeprogrammer, er 
viktig for kunnskapsutviklingen i Norge. NSO støtter krav om åpen publisering og vektlegging av 
kjønnsbalanse. 
Studentbevegelser står ofte først i kampen for reform og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser 
er viktig for å spre erfaringer og informasjon om studentdemokratisk arbeid for slik å styrke og motivere 
studentdemokratier i land hvor studentenes mulighet til organisering og engasjement er utfordret. NSO 
samarbeider med andre nasjonale studentdemokratier, blant annet gjennom Nordisk Ordförande Möte 
(NOM) og European Students’ Union (ESU). NSO skal være en aktiv bidragsyter i fora som fremmer 
internasjonale studenters interesser. 
 
Eksisterande tekst 
Linjenummer: 114-142 
Kapittel: Samarbeid 
For NSO er det grunnleggende at internasjonale organisasjoner og prosesser skal ha som mål å bidra til 
reell lik rett til utdanning og arbeide for studenters finansielle, akademiske og sosiale rettigheter.  



 
 

  

Studentmedvirkning må være formalisert for at prosessen skal være legitim. Akademisk frihet skal 
bevares, og en høy etisk standard skal være gjeldende i alle prosesser.   
Det er viktig at institusjonene samarbeider, og at det er lettvint for studenter å ta fag ved andre 
institusjoner enn sin egen. Norske utdanningsinstitusjoner må kreve at deres partnerinstitusjoner er 
autonome, avholder og respekterer studentvalg og gir studenter mulighet til å demonstrere på campus. 
NSO er positive til grader som gis av flere universiteter, fellesgrader, og er positive til utviklingen av flere 
slike.  
European Higher Education Area (EHEA) har som mål at man på europeisk nivå skal ha felles systemer 
for høyere utdanning, som gjør det enklere å være student på tvers av landegrenser. EHEA skal arbeide 
med å utvikle felles løsninger og målsetninger innenfor områdene gradssystem, kvalitetssikring, 
godkjenning, livslang læring, mobilitet, relevans og mangfold.  
EU skal fortsette å støtte opp om Bologna-prosessen fremfor å utvikle sin egen høyere 
utdanningspolitikk. Fraværet av skolepenger for Erasmus-studenter, og rene stipender, er avgjørende 
for mobilitet – spesielt fra land der en ikke får studiestøtte eller støtte til skolepenger for å studere i 
utlandet. Norske utdanningsinstitusjoner må tilrettelegge for at norske studenter kan benytte seg av 
ordningen.  
Det skal arbeides for at alle ansatte skal kunne gjennomføre utveksling flere ganger gjennom sin 
karriere. Deltakelse i europeiske forskningsprosjekter, som EUs rammeprogrammer, er viktig for 
kunnskapsutviklingen i Norge. NSO støtter krav om åpen publisering og vektlegging av kjønnsbalanse. 
Studentbevegelser står ofte først i kampen for reform og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser 
er viktig for å spre erfaringer og informasjon om studentdemokratisk arbeid for slik å styrke og motivere 
studentdemokratier i land hvor studentenes mulighet til organisering og engasjement er utfordret. NSO 
samarbeider med andre nasjonale studentdemokratier, blant annet gjennom Nordisk Ordförande Möte 
(NOM) og European Students’ Union (ESU). NSO skal være en aktiv bidragsyter i fora som fremmer 
internasjonale studenters interesser. 
 
Ny tekst 
Linjenummer: 114-142 
Kapittel: Samarbeid 
 For NSO er det grunnleggende at internasjonale organisasjoner og prosesser skal ha mål om å bedre 
studentenes finansielle, akademiske og sosiale rettigheter i tillegg til lik rett for å ta 
utdanning. Studentmedvirkning må være formalisert for legitimering av prosessen. Akademisk frihet 
skal bevares, og alle gjeldende prosesser skal bestå av en høy etisk standard. 
Det er viktig at institusjonene samarbeider slik at det blir lettvint for studenter å ta fag ved andre 
institusjoner enn sin egen. Norske utdanningsinstitusjoner må kreve at deres partnerinstitusjoner er 
autonome, avholder og respekterer studentvalg samt og gir studenter mulighet til å demonstrere på 
campus. NSO er positive til grader som gis av flere universiteter, fellesgrader, og er positive til 
utviklingen av flere slike.  
European Higher Education Area (EHEA) har som mål å ha felles systemer for høyere utdanning, som 
gjør det enklere å være student på tvers av landegrenser. EHEA skal arbeide med å utvikle felles 
løsninger og målsetninger innenfor områdene gradssystem, kvalitetssikring, godkjenning, livslang 
læring, mobilitet, relevans og mangfold.  
EU skal fortsette å støtte opp om Bologna-prosessen fremfor å utvikle sin egen høyere 
utdanningspolitikk. Fraværet av skolepenger for Erasmus-studenter, og rene stipender, er avgjørende 
for mobilitet – spesielt fra land der en ikke får studiestøtte eller støtte til skolepenger for å studere i 
utlandet. Norske utdanningsinstitusjoner må tilrettelegge for at norske studenter kan benytte seg av 
ordningen.  
Det skal arbeides for at alle ansatte har mulighet til utveksling flere ganger gjennom sin karriere. 
Deltakelse i europeiske forskningsprosjekter, som EUs rammeprogrammer, er viktig for 
kunnskapsutviklingen i Norge. NSO støtter krav om åpen publisering og vektlegging av kjønnsbalanse. 
Studentbevegelser står ofte først i kampen for reform og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser 
er viktig for å spre erfaringer og informasjon om studentdemokratisk arbeid for slik å styrke og motivere 
studentdemokratier i land hvor studentenes mulighet til organisering og engasjement er utfordret. NSO 
samarbeider med andre nasjonale studentdemokratier, blant annet gjennom Nordisk Ordförande Möte 



 
 

  

(NOM) og European Students’ Union (ESU). NSO skal være en aktiv bidragsyter i fora som fremmer 
internasjonale studenters interesser. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 40 Endringsforslag - sakspresentasjon 

Forslag nr: 40 
Forslag tittel: Endringsforslag - sakspresentasjon 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Linjenummer 46-70 
Kapittel: Mobilitet 
NSO ønsker at en mangfoldig studentmasse skal ha mulighet til å utveksle, og mener samfunnsnytten 
av internasjonalisering øker med mangfoldet i den mobile studentmassen. Det skal være forutsigbart å 
dra på utveksling. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming til mobilitet gjennom hele 
utdanningsløpet, også fra grunnskolen, blant annet ved rådgivning. Alle skal ha like mulighet til å ha 
utvekslingsmuligheter utveksle gjennom sitt studieprogram. 
Med I en stadig mer digital hverdag, åpnes muligheter for tilgang på kunnskap fra hele verden. 
Utdanningsinstitusjonene bør derfor satse på å legge til rette for tilgang på erfaringsutveksling mellom 
institusjoner nasjonalt og globalt ved hjelp av digitale virkemidler. Sentralstyret ønsker ikke at en såkalt 
virtuell mobilitet som følge av økt digitaliseringen skal erstatte den tradisjonelle utvekslingen. Man vil 
fortsatt kunne få et utbytte av virtuell mobilitet, men dette bør kun være et supplement, utbyttet av 
tradisjonell utveksling anses som større. 
Studenter på utveksling mottar reisestipend, på ulik størrelse avhengig av hvor en studerer, som er 
ment å dekke ekstrautgifter i forbindelse med reise. Studenter som drar på utveksling mottar stipend 
som er ment til å dekke utgifter i forbindelse med reiser avhenger av hvor en studerer. Tidligere ble 
denne støtten gitt som 70% stipend, men den har gradvis blitt gjort om til mer lån. I dag gis støtten som 
35% som stipend og 65% som lån det første semesteret en er på utveksling, og 100% som lån det andre 
semesteret, hvert år. Det er foreslått at NSO mener reisestøtten bør gis som minimum 35% stipend. Det 
foreslås at NSO mener at reisestipend skal være på minst 35%.  
I dagens plattform mener NSO at minst 30% av alle norske studenter skal dra på utveksling. Det er 
foreslått at NSO mener det skal være Det foreslås nå et nasjonalt mål om at minst 50% av norske 
studenter skal dra på utveksling, og at en aktivt må melde seg av utveksling, heller enn på. Dette er en 
økning fra dagens mål om minst 30% i dagens plattform. Studenter på utveksling bør få 
forhåndsgodkjent studiene, og studenten skal på forhånd vite om graden eller emnene blir 
godkjent enkelt kunne sette seg inn i og vite hvorvidt utdanningen blir godkjent eller ikke, før hen 



 
 

  

begynner.  
Det bør også tilrettelegges for praksis i utlandet, som godkjennes på lik linje med praksis i Norge. 
Mobilitet blant forskere og ansatte har også anses som en stor verdi. Det Derfor er viktig at det sørges å 
sørge for at ansatte har de pedagogiske og språklige ferdighetene de trenger for å undervise. 
 
Eksisterande tekst 
Linjenummer 46-70 
Kapittel: Mobilitet 
NSO ønsker at en mangfoldig studentmasse skal ha mulighet til å utveksle, og mener samfunnsnytten 
av internasjonalisering øker med mangfold i den mobile studentmassen. Det skal være forutsigbart å 
dra på utveksling. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming til mobilitet gjennom hele 
utdanningsløpet, også fra grunnskolen, blant annet ved rådgivning. Alle skal ha mulighet til å utveksle 
gjennom sitt studieprogram. 
Med en stadig mer digital hverdag, åpnes muligheter for tilgang på kunnskap fra hele verden. 
Utdanningsinstitusjonene bør derfor satse på å legge til rette for tilgang på erfaringsutveksling mellom 
institusjoner nasjonalt og globalt ved hjelp av digitale virkemidler. Sentralstyret ønsker ikke at en såkalt 
virtuell mobilitet som følge av økt digitaliseringen skal erstatte den tradisjonelle utvekslingen. Man vil 
fortsatt kunne få et utbytte av virtuell mobilitet, men dette bør kun være et supplement, utbyttet av 
tradisjonell utveksling anses som større. 
Studenter på utveksling mottar reisestipend, på ulik størrelse avhengig av hvor en studerer, som er 
ment å dekke ekstrautgifter i forbindelse med reise. Tidligere ble denne støtten gitt som 70% stipend, 
men den har gradvis blitt gjort om til mer lån. I dag gis støtten som 35% stipend og 65% lån det første 
semesteret en er på utveksling, og 100% lån det andre semesteret, hvert år. Det er foreslått at NSO 
mener reisestøtten bør gis som minimum 35% stipend.  
Det er foreslått at NSO mener det skal være et nasjonalt mål om at minst 50% av norske studenter skal 
på utveksling, og at en aktivt må melde seg av utveksling, heller en på. Dette er en økning fra dagens 
mål om minst 30% i dagens plattform. Studenter på utveksling bør få forhåndsgodkjent studiene, og 
studenten skal enkelt kunne sette seg inn i og vite hvorvidt utdanningen blir godkjent eller ikke, før hen 
begynner.  
Det bør også tilrettelegges for praksis i utlandet, som godkjennes på lik linje med praksis i Norge. 
Mobilitet blant forskere og ansatte har også en stor verdi. Det er viktig at det sørges for at ansatte har 
de pedagogiske og språklige ferdighetene de trenger for å undervise. 
 
Ny tekst 
Linjenummer 46-70 
Kapittel: Mobilitet 
NSO ønsker at en mangfoldig studentmasse skal ha mulighet til å utveksle, og mener samfunnsnytten 
av internasjonalisering øker med mangfoldet i den mobile studentmassen. Det skal være forutsigbart å 
dra på utveksling. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming til mobilitet gjennom hele 
utdanningsløpet. Alle skal ha like mulighet til å ha utvekslingsmuligheter utveksle gjennom sitt 
studieprogram. 
Med I en stadig mer digital hverdag, åpnes muligheter for tilgang på kunnskap fra hele verden. 
Utdanningsinstitusjonene bør derfor satse på å legge til rette for tilgang på erfaringsutveksling mellom 
institusjoner nasjonalt og globalt. Sentralstyret ønsker ikke at en såkalt virtuell mobilitet som følge av 
økt digitaliseringen skal erstatte den tradisjonelle utvekslingen. Man vil fortsatt kunne få et utbytte av 
virtuell mobilitet, men dette bør kun være et supplement, utbyttet av tradisjonell utveksling anses som 
større. 
Studenter som drar på utveksling mottar stipend som er ment til å dekke utgifter i forbindelse med 
reiser avhenger av hvor en studerer. Tidligere ble denne støtten gitt som 70% stipend, men den har 
gradvis blitt gjort om til mer lån. I dag gis 35% som stipend og 65% som lån det første semesteret en er 
på utveksling, og 100% som lån det andre semesteret, hvert år. Det foreslås at NSO mener at 
reisestipend skal være på minst 35%.  
I dagens plattform mener NSO at minst 30% av alle norske studenter skal dra på utveksling. Det foreslås 
nå et nasjonalt mål om at minst 50% av norske studenter skal dra på utveksling, og at en aktivt må 
melde seg av utveksling, heller enn på. Studenter på utveksling bør få forhåndsgodkjent studiene, og 



 
 

  

studenten skal på forhånd vite om graden eller emnene blir godkjent. 
 Mobilitet blant forskere og ansatte anses som stor verdi. Derfor er viktig å sørge for at ansatte har de 
pedagogiske og språklige ferdighetene de trenger for å undervise. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 7 Endringsforslag 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
"Uoverskuelig" er et litt uheldig ord å bruke. Setningen står seg like godt uten siste del.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linjenummer 14, saksfremlegg:  
 
i en uoverskuelig fremtid 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 8 Endringsforslag 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 3 Henriette Seim 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
SST burde ta stilling til om det skal vere aktiv avmelding eller påmelding, då debatten sist ikkje viste eit 
tydeleg standpunkt.  
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

Forslagsstillere: Thomas Finnøy Trouiller & Henriette Seim 
Linjenummer 80 - Alle som ikke ønsker å dra på utveksling må aktivt melde seg av 
 
Ny tekst 
 
Linjenummer 80 - Alle som ønsker å dra på utveksling må aktivt melde seg på  
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 20 Strykningsforslag 

Forslag nr: 20 
Forslag tittel: Strykningsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Jeg ønsker å presentere det som et alternativ om vi skal stryke forslaget i sin helhet. I tillegg til at SST og 
LM skal ta en beslutning om aktiv avmelding/påmelding.  
 
Eksisterande tekst 
Alle som ikke ønsker å dra på utveksling må aktivt melde seg av. 
 
Ny tekst 
Linje 80: Alle som ikke ønsker å dra på utveksling må aktivt melde seg av. 
 
Begrunnelse: Jeg ønsker å gi alternativet til LM og SST å stryke hele setningen i tillegg til forslaget om 
aktiv avmelding/påmelding. 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 21 Endringsforslag 

Forslag nr: 21 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 23 Kristine Vilde Sandtrøen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endringsforslaget dreier seg om å endre rekkefølge på avsnittene for å ta for seg respektive temaer 
innenfor bærekraft og utvikling hver for seg. Da flytter man bærekraft og klima nærmere hverandre og 
akademias samfunnsansvar og solidaritet nærmere hverandre. 
 
Eksisterande tekst 
Norge må vise handlekraft for globalt samarbeid for å nå bærekraftsmålene. NSO er en solidarisk 
organisasjon og står sammen med sine medstudenter i andre land. Vi vil protestere hvis 
studieretten og –muligheten hos et lands studenter blir truet. Alle land bør ha fungerende, 
uavhengige studentdemokratiske organer. Studenter skal være representert i alle 
beslutningsorganer og relevante rådgivende organer, og ha reell mulighet til påvirkning. 
Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og 
forskning. NSO støtter opp om ordninger som hjelper undertrykte forskere og studenter. NSO 
støtter Students at Risk, og ønsker å gjøre ordningen permanent, spre den globalt og at flere 
institusjoner tar opp studenter gjennom ordningen. 



 
 

  

Studenter og akademikere spiller en avgjørende rolle i beskyttelse av demokratiet og 
menneskerettighetene, men møtes ofte av brutale og undertrykkende angrep fra myndighetene. 
Norske universiteter og høyskoler skal ha etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og 
utenlandske institusjoner i tråd med disse målene. 
I utarbeidelse av utvekslingsavtaler må institusjonene ta hensyn til klimabelastningen ved reise til 
og fra studiestedet. Samtidig ønsker NSO å styrke Erasmus+, og presse på for å utbedre 
klimavennlige transportmuligheter. 
Utdanningsbistand er et viktig verktøy for å utjevne sosiale ulikheter. Vi kan ikke få til en 
bærekraftig utvikling uten forskning og høyere utdanning. Det skal legges til rette for at flyktninger 
som har påbegynt utdanning kan fullføre utdanningen sin. 
 
Ny tekst 
Linje 95 - 113 
Norge må vise handlekraft for globalt samarbeid for å nå bærekraftsmålene. NSO er en 
solidariskorganisasjon og står sammen med sine medstudenter i andre land. Vi vil protestere hvis 
studieretten og –muligheten hos et lands studenter blir truet. Alle land bør ha fungerende, 
uavhengige studentdemokratiske organer. Studenter skal være representert i alle 
beslutningsorganer og relevante rådgivende organer, og ha reell mulighet til påvirkning. 
I utarbeidelse av utvekslingsavtaler må institusjonene ta hensyn til klimabelastningen ved reise til 
og fra studiestedet. Samtidig ønsker NSO å styrke Erasmus+, og presse på for å utbedre 
klimavennlige transportmuligheter. 
Utdanningsbistand er et viktig verktøy for å utjevne sosiale ulikheter. Vi kan ikke få til en 
bærekraftig utvikling uten forskning og høyere utdanning. Det skal legges til rette for at flyktninger 
som har påbegynt utdanning kan fullføre utdanningen sin. 
Studenter og akademikere spiller en avgjørende rolle i beskyttelse av demokratiet og 
menneskerettighetene, men møtes ofte av brutale og undertrykkende angrep fra myndighetene. 
Norske universiteter og høyskoler skal ha etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og 
utenlandske institusjoner i tråd med disse målene. 
Politisk undertrykking og angrep på akademisk frihet skader kvaliteten og tilliten til utdanning og 
forskning. NSO støtter opp om ordninger som hjelper undertrykte forskere og studenter. NSO 
støtter Students at Risk, og ønsker å gjøre ordningen permanent, spre den globalt og at flere 
institusjoner tar opp studenter gjennom ordningen. 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 22 Endringsforslag 

Forslag nr: 22 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Jeg ønsker å fortsette med ønsket om 35% som mål for utveksling, spesielt med utgangspunkt i 
setningen etterpå med ønsket om å øke prosentandelen. 50% av en differensiert studentmasse er mye, 
det er ikke sikkert at 50% av studentmassen ønsker å dra på utveksling og da er det for meg vanskelig å 
vedta at vi har det som mål.  
 
Eksisterande tekst 
Linje 79-80 
NSO mener det skal være et nasjonalt mål om at minst 50 prosent av norske studenter skal på 
utveksling. 
 
Ny tekst 



 
 

  

Linje 79-80 
NSO mener det skal være et nasjonalt mål om at minst 35 prosent av norske studenter skal på 
utveksling. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
8 2 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 23 Endringsforslag 

Forslag nr: 23 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 23 Kristine Vilde Sandtrøen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 93 
Internasjonale studenter som trenger veiledning for forlengelse av visum i forbindelse med 
videreutdanning eller videre arbeid bør ha tilbud om veiledning. Et slikt tilbud kan komme fra 
karrieresentere, fakultet eller andre organer som jobber med studentenes muligheter. Dette for å sikre 
at mulighetene for videre studier i Norge er der. Det bør i tillegg etterstrebes at læringsstedene tilbyr 
norsk-kurs.  
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 30 Endringsforslag 

Forslag nr: 30 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 10 Tina Tufte Holtsdalen  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 350 - 351 
Fra: Norske institusjoner bør tilby program på både bachelor- og masternivå på et annet språk enn 
norsk, ikke inkludert språkfag 
Til: Norske institusjoner bør tilby emner på både bachelor- og masternivå på engelsk, ikke inkludert 
språkfag.  
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
10 1 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 31 Endringsforslag 

Forslag nr: 31 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 10 Tina Tufte Holtsdalen  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
350 - 351 
Fra: Norske institusjoner bør tilby program på både bachelor- og masternivå på et annet språk enn 
norsk, ikke inkludert språkfag. 
Til: Norske institusjoner bør tilby emner på både bachelor- og masternivå på et annet språk enn norsk, 
ikke inkludert språkfag.  
Status Trukket  

 
 
  



 
 

  

SAK: LM12 06.01-22 Generaldebatt 

Hodesak: SST4 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

LM12 06.01-22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Generaldebatten gjennomføres med en oppdeling etter temaer. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 1 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag på innstillingen  

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag på innstillingen  
Linje - 
Forslagsstiller 17 Vilde  Haukeland 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Dette er innstillingen på sakspapiret som skal til landsmøtet. Det er ikke intensjonen at landsmøtet skal 
vedta noe i denne diskusjonssaken. Derfor fremmes forslaget om at innstillingen på saken ikke fatter 
vedtak. 
 
Eksisterande tekst 
Linjenummer: 83 
Eksisterende tekst: Generaldebatten gjennomføres med en oppdeling etter temaer. 
 
Ny tekst 
Linjenummer: 83 
Forslag til ny tekst: Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 1 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Endrer teksten til fjordårets debatt, med noen små modifikasjoner.  
 
Eksisterande tekst 
Linje 1-81  
 
Ny tekst 
GENERALDEBATT 
 
 FORMÅL 
 Legge til rette for en åpen debattarena i organisasjonen. Her kan man løfte saker som ikke passer  
 inn ellers på dagsordenen. 
 
 SAKSPRESENTASJON 
 Generaldebatt er organisasjonens frie debatt. Her kan delegater og observatører ta opp temaer  
 som man vil løfte for landsmøtet. 
 Generaldebatten er ikke tiltenkt som en arena for møteevaluering eller et sted man kan ta omkamper, 
 men en generell politisk eller organisatorisk debattarena.  



 
 

  

 Tenk på hvilke saker du ønsker å løfte. Det anbefales at innlegg forberedes i forkant av  
 landsmøtet. 
 Denne debatten er ment som en arena for nye saker, spørsmål, meninger eller tema du vil  
 presentere for landsmøtet. Her har du muligheten til å tenke langsiktig og stort. 
 
 Sentralstyret håper landsmøtet vil benytte muligheten til å diskutere fritt, og at det blir en nyttig og  
 inkluderende debatt. 
 God debatt! 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 1 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 8 Endringsforslag 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
Her har du muligheten til å tenke langsiktig og stort. 
 
Ny tekst 
N/A 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 1 0  



 
 

  

 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 9 Tilleggsforslag 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Tilleggsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 4 Frida Margareta Rasmussen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Legge til  
Generaldebatten har også som formål å gjøre nye deltakere kjent med NSOs debattkultur og talerstol. 
Innføring i både debattkultur og etterlevelse av trygg organisasjon gis på formøtet. Generaldebatten gir 
mulighet for å benytte dette i praksis.  
Generaldebatten er en diskusjonssak og det fattes ikke vedtak." 
 
Etter  
"FORMÅL 
Legge til rette for en åpen debattarena i organisasjonen. Her kan man løfte saker som ikke passer inn 
ellers på dagsordenen." 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
6 5 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 3 Helhetlig endringsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Helhetlig endringsforslag 



 
 

  

Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Helhetlig endringsforslag til generaldebattens saksinnledning. Vi ønsker at sakspapiret skal motivere 
landsmøtet og ufarliggjøre generaldebatten. Navnet på saken er svært formelt og det kan virke 
avskrekkende. 
Vi ønsker ikke å legge føringer eller sortere debatten i forhåndsdefinerte temaer, men vi ønsker å bidra 
med et utgangspunkt. Der har vi valgt erfaringer fra pandemien ettersom vi antar alle har gjort seg 
noen.  
 
Eksisterande tekst 
Linje 1-81  
 
Ny tekst 
GENERALDEBATT 
 
FORMÅL 
Generaldebatten skal gi landsmøtet en arena til å løfte saker som ikke passer inn noe annet sted. 
Formålet er ikke å ta opp diskusjonen fra andre saker på landsmøtet. Det skal være mulig å løfte saker 
medlemslagene er opptatt av eller ideer til både store og små endringer i organisasjonen og dens 
politikk. 
Generaldebatten er en diskusjonssak og det fattes ikke vedtak. 
 
SAKSPRESENTASJON 
NSO har mange medlemslag med varierte situasjoner og utfordringer. Generaldebatten er fri arena 
hvor alt fra lokale saker til internasjonale saker kan løftes og diskuteres på tvers av institusjoner. Dette 
gir også en god mulighet til erfaringsutveksling og gir medlemslagene en ypperlig mulighet til å 
skape flere varige tverrinstitusjonelle samarbeid. 
 
Generaldebatten er ikke et sted for å gjøre endringer nå, men sted for å presentere en idé som kan 
vokse til å bli noe mer i fremtiden. En sak som legges frem her kan resultere i at organisasjonen 
fortsetter å behandle saken ved en senere anledning. Kanskje blir det en resolusjon, kanskje blir det 
innspill til en plattform, kanskje endrer du verden! 🌍🌍 
 
Det nettopp du er engasjert for er det mest sannsynlig også andre delegater som deler engasjementet 
for.  Tenk på hvilke saker du ønsker å løfte, hva er viktig for deg og ditt studentorgan. Det er ikke 
nødvendig å ha saken helt klar, det er flere andre på landsmøtet som gjerne bidrar til å gjøre den 
komplett.  
Pandemien har preget studentbevegelsen i lang tid, men har også gitt nye muligheter. Sentralstyret er 
spent på å høre alt av erfaringer medlemslagene har gjort seg. 
Vi heier på deg, god debatt!  
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 4 Saksfremlegg Endringsforslag 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Saksfremlegg Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Innsendere: Tina Tufte Holtsdalen og Victor Zimmer 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
GENERALDEBATT 
 
FORMÅL 
Generaldebatten skal gi landsmøtet en arena til å løfte saker som ikke passer inn noe annet sted. 
Formålet er ikke å ta opp diskusjonen fra andre saker på landsmøtet. Det skal være mulig å løfte saker 
medlemslagene er opptatt av eller ideer til både store og små endringer i organisasjonen og dens 
politikk. 
Generaldebatten har også som formål å gjøre nye delegater kjent med NSOs debattkultur og talerstol. 
Innføring i både debattkultur og etterlevelse av trygg organisasjon gis på formøtet. Generaldebatten gir 
mulighet for å benytte dette i praksis. 
Generaldebatten er en diskusjonssak og det fattes ikke vedtak. 
 
SAKSPRESENTASJON 
NSO har mange medlemslag med varierte situasjoner og utfordringer. Generaldebatten er fri arena 
hvor alt fra lokale saker til internasjonale saker kan løftes og diskuteres på tvers av institusjoner. Dette 
gir også en god mulighet til erfaringsutveksling og gir medlemslagene en ypperlig mulighet til å 
skape flere varige tverrinstitusjonelle samarbeid. 
 
Generaldebatten er ikke et sted for å gjøre endringer nå, men sted for å presentere en idé som kan 
vokse til å bli noe mer i fremtiden. En sak som legges frem her kan resultere i at organisasjonen 
fortsetter å behandle saken ved en senere anledning. Kanskje blir det en resolusjon, kanskje blir det 
innspill til en plattform, kanskje endrer du verden! 🌍🌍 
 
Det nettopp du er engasjert for er det mest sannsynlig også andre delegater som deler engasjementet 
for.  Tenk på hvilke saker du ønsker å løfte, hva er viktig for deg og ditt studentorgan. Det er ikke 
nødvendig å ha saken helt klar, det er flere andre på landsmøtet som gjerne bidrar til å gjøre den 
komplett.  
 
Ordvekslingen i generaldebatten gjennomføres i henhold til forretningsorden. Det vil medføre at det gis 
anledning til to replikker per innlegg og at også de som ikke har et forberdt innlegg gis mulighet til å ta 
ordet. Jo flere av delegatene som tar ordet, jo bedre blir generaldebatten vår. 
Pandemien har preget studentbevegelsen i lang tid, men har også gitt nye muligheter. Sentralstyret er 
spent på å høre alt av erfaringer medlemslagene har gjort seg. 
Vi heier på deg, god debatt! 
VURDERING 
Sentrastyret mener generaldebatten er en god utvidelse av landsmøtet som tillater organisasjonen å 
løfte teamer og problematikker uten at sentralstyret legger føringer for diskusjonen. I tillegg er det en 
god arena for nye delegater å bli kjent med NSOs debattkultur og talerstol i en sak der det ikke gjøres 
vedtak.  
Sentralstyret ser det vanskelig å definere tema på forhånd uten å legge føringene for debatten, videre 
mener sentralstyret at det bør tillates replikker for at den skal ligne mest mulig på en ordinæer debatt i 
NSO. 
 
INNSTILLING 
Generaldebatten gjeonnomføres i henhold til forretningsorden og god debattkultur, uten tematiske 
føringer fra sentralstyret. 
Status Falt  

 
 



 
 

  

Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
10 2 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 5 Endringsforslag 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 
 
 
 
GENERALDEBATT 
 
FORMÅL 
Generaldebatten skal gi landsmøtet en arena til å løfte saker som ikke passer inn noe annet sted. 
Formålet er ikke å ta opp diskusjonen fra andre saker på landsmøtet. Det skal være mulig å løfte saker 
medlemslagene er opptatt av eller ideer til både store og små endringer i organisasjonen og dens 
politikk. 
Generaldebatten har også som formål å gjøre nye delegater kjent med NSOs debattkultur og talerstol. 
Innføring i både debattkultur og etterlevelse av trygg organisasjon gis på formøtet. Generaldebatten gir 
mulighet for å benytte dette i praksis. 
Generaldebatten er en diskusjonssak og det fattes ikke vedtak. 
 
SAKSPRESENTASJON 
NSO har mange medlemslag med varierte situasjoner og utfordringer. Generaldebatten er fri arena 
hvor alt fra lokale saker til internasjonale saker kan løftes og diskuteres på tvers av institusjoner. Dette 
gir også en god mulighet til erfaringsutveksling og gir medlemslagene en ypperlig mulighet til å 
skape flere varige tverrinstitusjonelle samarbeid. 
 
Generaldebatten er ikke et sted for å gjøre endringer nå, men sted for å løfte alt som rører seg i alle 
organisasjonens ledd. En sak som legges frem her kan resultere i at organisasjonen fortsetter å 
behandle saken ved en senere anledning. Kanskje blir det en resolusjon, kanskje blir det innspill til en 
plattform, kanskje endrer du verden! 🌍🌍 



 
 

  

 
Det nettopp du er engasjert for er det mest sannsynlig også andre delegater som deler engasjementet 
for.  Tenk på hvilke saker du ønsker å løfte, hva er viktig for deg og ditt studentorgan. Det er ikke 
nødvendig å ha saken helt klar, det er flere andre på landsmøtet som gjerne bidrar til å gjøre den 
komplett.  
 
Ordvekslingen i generaldebatten gjennomføres i henhold til forretningsorden. Det vil medføre at det gis 
anledning til to replikker per innlegg og at også de som ikke har et forberdt innlegg gis mulighet til å ta 
ordet. Jo flere av delegatene som tar ordet, jo bedre blir generaldebatten vår. 
Pandemien har preget studentbevegelsen i lang tid, men har også gitt nye muligheter. Sentralstyret er 
spent på å høre alt av erfaringer medlemslagene har gjort seg. 
Vi heier på deg, god debatt! 
VURDERING 
Sentrastyret mener generaldebatten er en god utvidelse av landsmøtet som tillater organisasjonen å 
løfte teamer og problematikker uten at det er lagt føringer for diskusjonen. I tillegg er det en god arena 
for nye delegater å bli kjent med NSOs debattkultur og talerstol i en sak der det ikke gjøres vedtak.  
Sentralstyret ser det vanskelig å definere tema på forhånd uten å legge føringene for debatten, videre 
mener sentralstyret at det bør tillates replikker for at den skal ligne mest mulig på en ordinæer debatt i 
NSO. 
 
INNSTILLING 
Generaldebatten gjeonnomføres i henhold til forretningsorden og god debattkultur, uten tematiske 
føringer fra sentralstyret. 
 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
11 1 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 6 Endringsforslag 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

FORMÅL 
Generaldebatten skal gi landsmøtet en arena til å løfte saker som ikke passer inn noe annet sted. 
Formålet er ikke å ta opp diskusjonen fra andre saker på landsmøtet. Det skal være mulig å løfte saker 
medlemslagene er opptatt av eller ideer til både store og små endringer i organisasjonen og dens 
politikk. 
Generaldebatten har også som formål å gjøre nye delegater kjent med NSOs debattkultur og talerstol. 
Innføring i både debattkultur og etterlevelse av trygg organisasjon gis på formøtet. Generaldebatten gir 
mulighet for å benytte dette i praksis. 
Generaldebatten er en diskusjonssak og det fattes ikke vedtak. 
 
SAKSPRESENTASJON 
NSO har mange medlemslag med varierte situasjoner og utfordringer. Generaldebatten er fri arena 
hvor alt fra lokale saker til internasjonale saker kan løftes og diskuteres på tvers av institusjoner. Dette 
gir også en god mulighet til erfaringsutveksling og gir medlemslagene en ypperlig mulighet til å 
skape flere varige tverrinstitusjonelle samarbeid. 
 
Generaldebatten er ikke et sted for å gjøre endringer nå, men sted for å presentere en idé som kan 
vokse til å bli noe mer i fremtiden. En sak som legges frem her kan resultere i at organisasjonen 
fortsetter å behandle saken ved en senere anledning. Kanskje blir det en resolusjon, kanskje blir det 
innspill til en plattform, kanskje endrer du verden! 🌍🌍 
 
Det nettopp du er engasjert for er det mest sannsynlig også andre delegater som deler engasjementet 
for.  Tenk på hvilke saker du ønsker å løfte, hva er viktig for deg og ditt studentorgan. Det er ikke 
nødvendig å ha saken helt klar, det er flere andre på landsmøtet som gjerne bidrar til å gjøre den 
komplett.  
 
Ordvekslingen i generaldebatten gjennomføres i henhold til forretningsorden. Det vil medføre at det gis 
anledning til to replikker per innlegg og at også de som ikke har et forberdt innlegg gis mulighet til å ta 
ordet. Jo flere av delegatene som tar ordet, jo bedre blir generaldebatten vår. 
Pandemien har preget studentbevegelsen i lang tid, men har også gitt nye muligheter. Sentralstyret er 
spent på å høre alt av erfaringer medlemslagene har gjort seg. 
Vi heier på deg, god debatt! 
VURDERING 
Sentrastyret mener generaldebatten er en god utvidelse av landsmøtet som tillater organisasjonen å 
løfte teamer og problematikker uten at sentralstyret legger føringer for diskusjonen. I tillegg er det en 
god arena for nye delegater å bli kjent med NSOs debattkultur og talerstol i en sak der det ikke gjøres 
vedtak.  
Sentralstyret ser det vanskelig å definere tema på forhånd uten å legge føringene for debatten, videre 
mener sentralstyret at det bør tillates replikker for at den skal ligne mest mulig på en ordinæer debatt i 
NSO. 
 
INNSTILLING 
Generaldebatten gjeonnomføres i henhold til forretningsorden og god debattkultur, uten tematiske 
føringer fra sentralstyret. 
 
Ny tekst 
FORMÅL 
Generaldebatten skal gi landsmøtet en arena til å løfte saker som ikke passer inn noe annet sted. 
Formålet er ikke å ta opp diskusjonen fra andre saker på landsmøtet. Det skal være mulig å løfte saker 
medlemslagene er opptatt av eller ideer til både store og små endringer i organisasjonen og dens 
politikk. 
Generaldebatten har også som formål å gjøre nye delegater kjent med NSOs debattkultur og talerstol. 
Innføring i både debattkultur og etterlevelse av trygg organisasjon gis på formøtet. Generaldebatten gir 
mulighet for å benytte dette i praksis. 
Generaldebatten er en diskusjonssak og det fattes ikke vedtak. 



 
 

  

 
SAKSPRESENTASJON 
Generaldebatten er fri arena hvor alt fra lokale saker til internasjonale saker kan løftes og diskuteres på 
tvers av institusjoner. 
 
Det som engasjerer deg er det mest sannsynlig også andre delegater som deler engasjementet for. Tenk 
på hvilke saker du ønsker å løfte, hva er viktig for deg og ditt studentorgan.  
 
Ordvekslingen i generaldebatten gjennomføres i henhold til forretningsorden. Det vil medføre at det gis 
anledning til to replikker per innlegg og at også de som ikke har et forberdt innlegg gis mulighet til å ta 
ordet. Jo flere av delegatene som tar ordet, jo bedre blir generaldebatten vår. 
Pandemien har preget studentbevegelsen i lang tid, men har også gitt nye muligheter. Sentralstyret er 
spent på å høre alt av erfaringer delegatene har gjort seg. 
Vi heier på deg, god debatt! 
VURDERING 
Sentrastyret mener generaldebatten er en god utvidelse av landsmøtet som tillater organisasjonen å 
løfte ulike teamer og problematikker. I tillegg er det en god arena for nye delegater å bli kjent med 
NSOs debattkultur og talerstol i en sak der det ikke gjøres vedtak.  
Sentralstyret ser det vanskelig å definere tema på forhånd uten å legge føringene for debatten, videre 
mener sentralstyret at det bør tillates replikker for at den skal ligne mest mulig på en ordinær debatt i 
NSO. 
 
INNSTILLING 
Generaldebatten gjeonnomføres i henhold til forretningsorden og god debattkultur, uten tematiske 
føringer fra sentralstyret. 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 7 Helhetlig endringsforslag 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Helhetlig endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 7 Maika Marie  Godal Dam 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Ny tekst 
FORMÅL 
Generaldebatten skal gi landsmøtet en arena til å løfte saker som ikke passer inn noe annet sted. 
Formålet er ikke å ta opp diskusjonen fra andre saker på landsmøtet. Det skal være mulig å løfte saker 
medlemslagene er opptatt av eller ideer til både store og små endringer i organisasjonen og dens 
politikk. 
Generaldebatten har også som formål å gjøre nye delegater kjent med NSOs debattkultur og talerstol. 
Innføring i både debattkultur og etterlevelse av trygg organisasjon gis på formøtet. Generaldebatten gir 
mulighet for å benytte dette i praksis. 
Generaldebatten er en diskusjonssak og det fattes ikke vedtak. 
 
SAKSPRESENTASJON 
Generaldebatten er fri arena hvor alt fra lokale saker til internasjonale saker kan løftes og diskuteres på 



 
 

  

tvers av institusjoner. 
 
Det som engasjerer deg er det mest sannsynlig også andre delegater som deler engasjementet for. Tenk 
på hvilke saker du ønsker å løfte, hva er viktig for deg og ditt studentorgan.  
 
Ordvekslingen i generaldebatten gjennomføres i henhold til forretningsorden. Det vil medføre at det gis 
anledning til to replikker per innlegg og at også de som ikke har et forberdt innlegg gis mulighet til å ta 
ordet. Jo flere av delegatene som tar ordet, jo bedre blir generaldebatten vår. 
Pandemien har preget studentbevegelsen i lang tid, men har også gitt nye muligheter. Sentralstyret er 
spent på å høre alt av erfaringer delegatene har gjort seg. 
Vi heier på deg, god debatt! 
VURDERING 
Sentrastyret mener generaldebatten er en god utvidelse av landsmøtet som tillater organisasjonen å 
løfte ulike teamer og problematikker. I tillegg er det en god arena for nye delegater å bli kjent med 
NSOs debattkultur og talerstol i en sak der det ikke gjøres vedtak.  
Sentralstyret ser det vanskelig å definere tema på forhånd uten å legge føringene for debatten, videre 
mener sentralstyret at det bør tillates replikker for at den skal ligne mest mulig på en ordinær debatt i 
NSO. 
 
INNSTILLING 
Generaldebatten gjeonnomføres i henhold til forretningsorden og god debattkultur, uten tematiske 
føringer fra sentralstyret. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
8 4 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
  



 
 

  

SAK: SST4 00 Konstituering 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 00 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
  



 
 

  

 
SAK: SST4 00.06-21/22 Konstituering 

Hodesak: SST4 00 Konstituering 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 00.06-21/22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Aleksander Gjøsæter, Ida Nagel Fredriksen, Magnus Johannesen, Jonas Strisland, Anne Helene Bakke og 
Håkon Randgaard Mikalsen velges som ordstyrere.  
Status Fremmet  

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Innkallingen godkjennes. 
Status Vedtatt  

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 



 
 

  

Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sakslisten godkjennes. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 0  
 
Tot antall stemmer: 10  
Tot antall stemte: 10  
Delegater tilstede: 10  
Delegater fraværende: 2  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sak LM12 03.01-22 Resolusjoner legges til på sakslisten. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 



 
 

  

Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 0  
 
Tot antall stemmer: 10  
Tot antall stemte: 10  
Delegater tilstede: 10  
Delegater fraværende: 2  

 
  



 
 

  

 
SAK: SST4 01 Rapporter og orienteringer 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 01 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
  



 
 

  

 
SAK: SST4 01.07-21/22 Rapporter 

Hodesak: SST4 01 Rapporter og orienteringer 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 01.07-21/22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 
Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering. 
Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. 
Rapport fra læringsmiljøpolitisk komite tas til orientering. 
Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. 
Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
  



 
 

  

SAK: SST4 01.08-21/22 Protokollsaker 

Hodesak: SST4 01 Rapporter og orienteringer 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 01.08-21/22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 
Protokollen fra sentralstyremøte 3 godkjennes. 
Protokollene fra arbeidsutvalgets møter tas til orientering. 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
  



 
 

  

SAK: SST4 03  Eventuelt, resolusjoner og uttalelser 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 03  
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
  



 
 

  

SAK: SST4 03.03-21/22 Resolusjoner 

Hodesak: SST4 03  Eventuelt, resolusjoner og uttalelser 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 03.03-21/22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak - Fastlege 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak - Fastlege 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Resolusjonen Like muligheter til en fastlegetjeneste vedtas med de endringer som vedtas i møtet. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
8 1 2  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 5 Endringsforslag 1a 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Endringsforslag 1a 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Legger til fylkeskommunene som en part. Ordrydding basishelsetjenestene -> primærhelsetjenestene. 
 
Eksisterande tekst 
Linje 4-6 
Studentenes velferdstilbud er et delt ansvar mellom staten, utdanningsinstitusjonene, 
vertskommuner og studentsamskipnadene. Vertskommunen har, sammen med fylket, ansvar for 
basishelsetjenestene til studentene. Studentsamskipnadene skal jobbe med spesialiserte tilbud for 
studentene. 
 
Ny tekst 
Studentenes velferdstilbud er et delt ansvar mellom staten, fylkeskommunene, vertskommuner, 
utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene. Vertskommunen har, sammen med fylket, ansvar 
for primærhelsetjenestene til studentene. Studentsamskipnadene skal jobbe med spesialiserte tilbud for 
studentene. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
7 4 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 11 Endringsforslag 1d 

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Endringsforslag 1d 
Linje - 
Forslagsstiller 12 Olea Norset 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Legge til "Dagens situasjon gjør at" før "...om andre studentsamskipnader" 
Linjenummer 22 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 



 
 

  

Antal navn på sedel: 1 
 

Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 6 Endringsforslag 1b 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Endringsforslag 1b 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Denne delen virker uryddig og resolusjonen står seg godt uten. 
 
Eksisterande tekst 
Ansvaret for helsetilbudet ligger hos det offentlige. Studentsamskipnadenes skal være et supplement 
med eget tilbud. Samskipnadene burde derfor ha mulighet til å supplere det offentlige på alle områder 
der det offentlige tilbudet ikke klarer å ivareta studentene godt nok. Norsk studentorganisasjon er 
derfor 
kritiske til at forskriften om pasientrettigheter mv., fastleger i praksis åpner opp for at 
Studentsamskipnaden SiO er den eneste studentsamskipnaden i Norge som kan tilby en 
fastlegetjeneste til sine studenter. 
 
Ny tekst 
Stryke i paragrafen på linje 11-16: 
Studentsamskipnadenes skal være et supplement 
med eget tilbud. Samskipnadene burde derfor ha mulighet til å supplere det offentlige på alle områder 
der det offentlige tilbudet ikke klarer å ivareta studentene godt nok. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
7 3 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 



 
 

  

 
FORSLAG: 7 Endringsforslag 1c 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Endringsforslag 1c 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Forskriften åpner opp for at helsetjenesten ved UiO, ikke SiO, får opprette et fastlegetilbud. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Endre "Studentsamskipnaden SiO" og "SiO" til "Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo" på linje 18 og 
30. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
6 4 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak - Studiestøtte 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak - Studiestøtte 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Resolusjonen Studiestøtte med toleranse for sjeldne situasjoner vedtas med de endringer som vedtas i 
møtet. 
Status Vedtatt  

 
 



 
 

  

Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 2d 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 2d 
Linje - 
Forslagsstiller 19 Simen Oftedahl 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje: 33 
 
Legge til: ", som deretter skal dekke den eventuelle ekstrakostnaden studenten har blitt påført" etter 
"kan plasseres" og før ".". 
 
 
Begrunnelse: 
Arbeidsutvalget mener det er parten som er ansvarlig for at studenter har fått 
 
forsinket studieprogresjon som skal ta over den økonomiske byrden som legges på studentene, og ikke 
den enkelte studenten. Er det slik at en skyld faktisk kan plasseres, må den skyldige parten ta de 
økonomiske konsekvensene, ikke studenten. 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 1 0  
 
Tot antall stemmer: 11  



 
 

  

Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 2b 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 2b 
Linje - 
Forslagsstiller 19 Simen Oftedahl 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
 
 
Linje: 31 
 
Endre fra: studiestøttens kvalifikasjonskrav. 
 
Endre til: studiestøtten progresjonskrav 
 
 
 
Begrunnelse: 
I bunn og grunn en redaksjonell endring. Kvalifikasjonskrav kan tolkes til å gjelde kravene som stilles for 
å kunne søke/motta studiestøtte, mens progresjonskrav tydeliggjør intensjonen bak forslaget og vil 
gjøre det lettere å bruke resolusjonen til NSOs politiske påvirkningsarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  



 
 

  

Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag 2c 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag 2c 
Linje - 
Forslagsstiller 19 Simen Oftedahl 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje 33 
 
Legge til: “Studenter skal kunne gå tilbake til å motta ordinær studiestøtte dersom ansvar 
plasseres på noen andre enn studenten.” etter setningen. 
 
 
Begrunnelse: 
Med det foreslåtte kulepunktet vil vi i praksis si at en eventuell ekstra støtte ikke skal  
ytes etter at et ansvar har blitt plassert. Om et ansvar kan plasseres, og studenten ikke er skyld i 
forsinkelsen, bør studenten kunne gå tilbake til å motta ordinær studiestøtte. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag 2e 

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag 2e 
Linje - 
Forslagsstiller 19 Simen Oftedahl 
Forslag 



 
 

  

 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Linje: 33 
 
Legge til nytt tredje kulepunkt: 
 
Utestående lån skal ikke gjøres rentebærende dersom studenter mister tilgang til studiestøtten av 
årsaker som er utenfor deres kontroll. Gjøres lånet rentebærende skal påløpte renter i perioden slettes, 
dersom det viser seg at ansvaret for den forsinkede studieprogresjonen skyldes andre aktører enn 
studenten”. 
 
 
 
 
Begrunnelse 
Rentene på studielånet begynner å løpe når utdanningen er avsluttet eller avbrutt, eller dersom 
studenten ikke lenger for støtte fra Lånekassen. Studenten kan utsette å betale ned på studielånet, men 
ettersom rentene vil starte å løpe vil gjelden til studentene øke, noe som igjen vil straffe studentene 
økonomisk for å potensielt havne i en situasjon som skyldes andre aktører. 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 14 Endringsforslag 2a 

Forslag nr: 14 
Forslag tittel: Endringsforslag 2a 
Linje - 
Forslagsstiller 11 Gesine Fischer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

 
Ny tekst 
Endre linje 2 fra "sjeldene situasjoner" til "særskilte situasjoner" 
 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
8 1 2  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller 1 Torjus Levisen Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
SST behandler resolusjon om krigen i Ukraina.  
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  



 
 

  

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak - Ukraina 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak - Ukraina 
Linje - 
Forslagsstiller 1 Torjus Levisen Johansen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Resolusjon om krigen i Ukraina vedtas. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 8 Endringsforslag 3c 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Endringsforslag 3c 
Linje - 
Forslagsstiller 20 Emily  MacPherson 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Opprinnelig tekst: 
 
Legger press på at internasjonale studenter i de rammede landene skal få lov til å flykte ut av landet. 
 
Endre til: 



 
 

  

 
Legger press på at alle studenter i de rammede landene skal få lov til å flykte ut av landet. 
 
 
Ser intensjonen med å skrive internasjonale studenter siden det har vært vankselig for studenter fra 
andre land enn Ukraina å flykte ut av landet. Ved å skrive alle, dekker vi alle studenter som befinner seg 
i Ukraina uansett bakgrunn.  
 
Linje 38-39 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 9 Endringsforslag 3i 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Endringsforslag 3i 
Linje - 
Forslagsstiller 20 Emily  MacPherson 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
legge til: 
 
Studenter som tilhører marginaliserte grupper som LHBT+, nedsatt funksjonsevne og med 
minoritetsbakgrunn er mer utsatte og må ha like mulighet til å flykte og få komme til land de er trygge 
i.  
 
 
Bakgrunn:  
Det må rettes oppmerksomhet til marginaliserte grupper som er mer utsatt under krig. Flere land rundt 
Ukraina har innskrenka skeives rettigheter. De må få komme til et land de er trygge i. Det har også vært 
rapportert fra grensene at det er vansker for mennesker med annan bakgrunn enn Ukrainsk å komme 
seg over grensene til ulike land. En flyktning er en flyktning uansett. 
Linje 66 
Status Vedtatt  



 
 

  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
8 2 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 10 Endringsforslag 3g 

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Endringsforslag 3g 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Legge til:  
Studentene skal ivaretas, og få det de trenger av norske myndigheter, blant annet bolig og økonomisk 
trygghet 
 
Linje 66 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 1 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 12 Endringsforslag 3f 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Endringsforslag 3f 
Linje - 
Forslagsstiller 20 Emily  MacPherson 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Original tekst:  
 
Ønsker at Norge skal ta en aktiv del i å bygge opp ett velfungerende studentdemokrati i Ukraina for å 
ivareta studenters interesser i landet. 
 
Endre til: 
 
Ønsker at Norge skal ta en aktiv del i åoppretteholdeettvelfungerende studentdemokrati i Ukraina for å 
ivareta studenters interesser i landet. 
 
 
 
Ukraina har fungerende studentdemokrati, vi må stå saman med og støtte den Ukrainske Studentunion 
for å fortsette sitt arbeid.  
 
Linje 64-65 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 13 Endringsforslag 3h 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: Endringsforslag 3h 
Linje - 
Forslagsstiller 20 Emily  MacPherson 
Forslag 



 
 

  

 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Original: 
Det Ukrainske folket tvinges på flukt, og vi vil trolig oppleve en stor flyktningstrøm den kommende 
tiden. Flere av flyktningene vil være studenter som har mistet sin tilhørighet til akademia. Norske 
institusjoner har tradisjon for å støtte ordningene Students at risk og Scholars at risk. Dette forventer vi 
at fortsetter også i denne krigen. Vi oppfordrer på det sterkeste at studenter på flukt til Norge får 
tilbudet om å fullføre sin utdanning ved Norske institusjoner. 
Ny tekst: 
Det Ukrainske folket  tvinges på flukt, og vi vil trolig oppleve en stor flyktningstrøm den kommende 
tiden. Flere av flyktningene vil være studenter som har mistet sin tilhørighet til akademiaFlyktninger og 
andre som kommer til Norge med akademisk bakgrunn skal gis mulighet til å inkluderes i det 
akademiske fellesskapet og til å fullføre sine utdanninger.Norske institusjoner har tradisjon for å støtte 
ordningene Students at risk og Scholars at risk. Dette forventer vi at fortsetter også i denne krigen.  
 
 
Har lagt til setning fra prinsipprogrammet. Fjernet siste setning da dette passer bedre i kulepunkt 
 
Linje 19-24 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 1 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 15 Endringsforslag 3d 

Forslag nr: 15 
Forslag tittel: Endringsforslag 3d 
Linje - 
Forslagsstiller 20 Emily  MacPherson 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 



 
 

  

Ny tekst 
nytt punkt: 
 
Bidra til og støtte arbeidet med en felles Europeisk program for Students at Risk og støtte andre land 
som vil opprette sine egne program 
 
Bakgrunn 
Europeisk studentunionen (ESU) jobber opp mot European Commission, the European Parliament, the 
European Council and all the other EU institutions. Andre land i Europa sine studentdemokrati ønsker 
også oppretter sine egne 
 Linje 46 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 1 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 16 Endringsforslag 3a 

Forslag nr: 16 
Forslag tittel: Endringsforslag 3a 
Linje - 
Forslagsstiller 23 Kristine Vilde Sandtrøen 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Helhetlig endringsforslag.  
Angrepene kom fra flere kanter, og stedsspesifisering er ikke nødvendig. 
Legger til en setning som avslutter avsnittet ved å henvise til situasjonen rundt disse angrepene.  
 
Eksisterande tekst 
Den 24. februar invaderte Russiske styrker Ukraina fra øst. Dette skjedde dager  
etter at President Putin anerkjente de Ukrainske regionene Donetsk og Luhansk  
som uavhengige. 
 
Ny tekst 
Den 24. februar invaderte Russiske styrker Ukraina. Dette skjedde dager  
etter at President Putin anerkjente de Ukrainske regionene Donetsk og Luhansk  
som uavhengige. Situasjonen for sivilbefolkningen i Ukraina er og har vært preget av frykt og 
usikkerhet.  
Status Vedtatt  

 



 
 

  

 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 0 2  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 17 Endringsforslag 3j 

Forslag nr: 17 
Forslag tittel: Endringsforslag 3j 
Linje - 
Forslagsstiller 13 Johannes Saastad 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Fjerne "på alle mulige måter".  
 
Eksisterande tekst 
Resolusjon 3, Linje 51: 
 
på alle mulige måter 
 
 
 
Ny tekst 
Strykning linje 51: 
"på alle mulige måter" strykes. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 



 
 

  

 
FORSLAG: 19 Endringsforslag 3e 

Forslag nr: 19 
Forslag tittel: Endringsforslag 3e 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Endre 
 
 
Krever at samfunnet verner om Russere i Norge, og er tydelige på at det er russiske myndigheter som 
driver krig- ikke Russere 
 
 
til 
 
Krever at samfunnet verner om russere i Norge, og er tydelige på at det er russiske myndigheter som 
driver krig- ikke det russiske folk 
 
 
linje 49-50 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 20 Endringsforslag 3b 

Forslag nr: 20 
Forslag tittel: Endringsforslag 3b 
Linje - 
Forslagsstiller 23 Kristine Vilde Sandtrøen 
Forslag 
 



 
 

  

Forslagsbeskrivelse 
Presiserer hva vvi fordømmer istedenfor å fordømme på generell basis. 
 
Eksisterande tekst 
Linje 35 - Fordømmer Russlands invasjon på det sterkeste. 
 
Ny tekst 
Fordømmer Russlands invasjon som et brudd på folkeretten. 
 
Linje 35 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 1 1  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 18 Forslag til vedtak - redaksjonell fullmakt 

Forslag nr: 18 
Forslag tittel: Forslag til vedtak - redaksjonell fullmakt 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt til å gjøre ikke-meningsbærende korrigeringer av språklig 
natur 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 



 
 

  

Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 0 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
  



 
 

  

SAK: SST4 05 Styringsdokumenter 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 05 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
  



 
 

  

 
SAK: SST4 05.05-21/22 Miljø- og økonomireglement 

Hodesak: SST4 05 Styringsdokumenter 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 05.05-21/22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Miljø- og økonomireglementet vedtas med endringer. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
9 2 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag i 1.2 f) 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag i 1.2 f) 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 



 
 

  

Forslagsbeskrivelse 
Dagens praksis er at nestleder i NSO signerer på alle bilag, med unntak av sine egne, som leder signerer 
på. I en normalsituasjon fungerer dette, men ved enten leder eller nestleders fravær over tid oppstår det 
problemer. Dersom leder eller nestleder av ulike grunner ikke skulle kunne signere på bilag i en periode 
vil den andre ikke kunne signere på sine egne bilag og de vil ikke kunne utbetales. Dette kan føre til 
utfordringer med å betale regninger. Ved å også gi sekretariatsleder mulighet til å signere vil sjansen for 
at denne typen problemstillinger oppstår være mye lavere. Sekretariatsleder innehar prokura for NSO så 
det er ingen ting som står i veien for at vedkommende kan signere utlegg. 
 
Eksisterande tekst 
Leder eller nestleder skal signere alle fakturaer og bilag for utbetaling. Leder og nestleder kan ikke 
signere sine egne fakturaer. 
 
Ny tekst 
Leder, nestleder eller sekretariatsleder eller dens stedfortreder skal signere alle fakturaer og bilag for 
utbetaling. Leder, nestleder og sekretariatsleder eller dens stedfortreder kan ikke signere sine egne 
fakturaer 
Linjenummer: 40-42 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 1 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag i 1.3  

Forslag nr: 4 
Forslag tittel: Endringsforslag i 1.3  
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
De ansattes goder i NSO er i dag i all hovedsak regulert i særavtalen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakere, tariffavtalen og annet lovverk. I tillegg reguleres enkelte av de ansattes goder i Miljø- og 
økonomireglementet. Fra ledelsen og de ansatte sin side oppleves det som uryddig at de ansattes goder 
og rettigheter er regulert i flere dokumenter enn de må være. Det å ha rettigheter for ansatte og 
tillitsvalgte i samme dokument kan også føre til utfordringer når det skal settes økonomiske tak på ulike 
ordninger. For å bruke ordningen med depositumslån som eksempel: Det å sette et tak på 
depositumslån på 33 000 kr er en fornuftig grense for tillitsvalgte på grunn av blant annet garantien i 
opptjente feriepenger. For ansatte med for eksempel samboer vil summen være lav, ansatte vil også ha 
høyere feriepengeopptjening og derfor mulighet til å stille en høyere garanti. Sekretariatsleder, 
tillitsvalgt og AU er enige om at den beste løsningen er å ta de ansattes rettigheter ut av Miljø- og 



 
 

  

økonomireglementet og la de være regulert i særavtalen. Begge parter er enige om at dagens 
rettigheter i miljø- og økonomireglementet overføres til særavtalen. Det å ta de ansattes goder ut av 
Miljø- og økonomireglementet er drøftet internt i klubben, de ansattes tillitsvalgsystem, og en 
enstemmig klubb støtter forslaget. 
 
Eksisterande tekst 
Arbeidsforhold for AU, ansatte og innleid arbeidskraft 
 
Ny tekst 
Arbeidsforhold for AU og innleid arbeidskraft 
Linjenummer: 44 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 5 Endringsforslag i 1.3 e) 

Forslag nr: 5 
Forslag tittel: Endringsforslag i 1.3 e) 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
De ansattes goder i NSO er i dag i all hovedsak regulert i særavtalen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakere, tariffavtalen og annet lovverk. I tillegg reguleres enkelte av de ansattes goder i Miljø- og 
økonomireglementet. Fra ledelsen og de ansatte sin side oppleves det som uryddig at de ansattes goder 
og rettigheter er regulert i flere dokumenter enn de må være. Det å ha rettigheter for ansatte og 
tillitsvalgte i samme dokument kan også føre til utfordringer når det skal settes økonomiske tak på ulike 
ordninger. For å bruke ordningen med depositumslån som eksempel: Det å sette et tak på 
depositumslån på 33 000 kr er en fornuftig grense for tillitsvalgte på grunn av blant annet garantien i 
opptjente feriepenger. For ansatte med for eksempel samboer vil summen være lav, ansatte vil også ha 
høyere feriepengeopptjening og derfor mulighet til å stille en høyere garanti. Sekretariatsleder, 
tillitsvalgt og AU er enige om at den beste løsningen er å ta de ansattes rettigheter ut av Miljø- og 
økonomireglementet og la de være regulert i særavtalen. Begge parter er enige om at dagens 
rettigheter i miljø- og økonomireglementet overføres til særavtalen. Det å ta de ansattes goder ut av 
Miljø- og økonomireglementet er drøftet internt i klubben, de ansattes tillitsvalgsystem, og en 
enstemmig klubb støtter forslaget 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

Forskudd på lønn: I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil én månedslønn utbetalt på 
forskudd. Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders 
lønnsforskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med arbeidstakeren om tilbakebetalingen. Eventuelt 
utestående forskudd skal være tilbakebetalt i sin helhet før det innvilges ytterligere forskudd på lønn 
 
Ny tekst 
Forskudd på lønn: I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil én månedslønn utbetalt på 
forskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med arbeidstakeren om tilbakebetalingen. Eventuelt 
utestående forskudd skal være tilbakebetalt i sin helhet før det innvilges ytterligere forskudd på lønn. 
 
Linjenummer: 60-64 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 6 Endringsforslag i 1.3 g) 

Forslag nr: 6 
Forslag tittel: Endringsforslag i 1.3 g) 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
De ansattes goder i NSO er i dag i all hovedsak regulert i særavtalen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakere, tariffavtalen og annet lovverk. I tillegg reguleres enkelte av de ansattes goder i Miljø- og 
økonomireglementet. Fra ledelsen og de ansatte sin side oppleves det som uryddig at de ansattes goder 
og rettigheter er regulert i flere dokumenter enn de må være. Det å ha rettigheter for ansatte og 
tillitsvalgte i samme dokument kan også føre til utfordringer når det skal settes økonomiske tak på ulike 
ordninger. For å bruke ordningen med depositumslån som eksempel: Det å sette et tak på 
depositumslån på 33 000 kr er en fornuftig grense for tillitsvalgte på grunn av blant annet garantien i 
opptjente feriepenger. For ansatte med for eksempel samboer vil summen være lav, ansatte vil også ha 
høyere feriepengeopptjening og derfor mulighet til å stille en høyere garanti. Sekretariatsleder, 
tillitsvalgt og AU er enige om at den beste løsningen er å ta de ansattes rettigheter ut av Miljø- og 
økonomireglementet og la de være regulert i særavtalen. Begge parter er enige om at dagens 
rettigheter i miljø- og økonomireglementet overføres til særavtalen. Det å ta de ansattes goder ut av 
Miljø- og økonomireglementet er drøftet internt i klubben, de ansattes tillitsvalgsystem, og en 
enstemmig klubb støtter forslaget. 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

Depositumslån: Dersom ansatte eller tillitsvalgte i lønnet stilling må betale depositum ved innflytting i 
ny bolig, kan dette hele eller deler av dette dekkes av organisasjonen. Depositumet forvaltes i henhold 
til husleieloven. Lånet skal tilbakebetales ved leieforholdets opphør, eller ved utbetaling av sluttoppgjør, 
avhengig av hva som inntreffer først. Den ansatte eller tillitsvalgte som depositumet betales til signerer 
en gjeldserklæring til organisasjonen på beløpet. Sikkerhet for lånet tas i vedkommendes feriepenger og 
lånet er begrenset til 33 000 kr. 
 
Ny tekst 
Depositumslån: Dersom tillitsvalgte i lønnet stilling må betale depositum ved innflytting i ny bolig, kan 
hele eller deler av dette dekkes av organisasjonen. Depositumet forvaltes i henhold til husleieloven. 
Lånet skal tilbakebetales ved leieforholdets opphør, eller ved utbetaling av sluttoppgjør, avhengig av 
hva som inntreffer først. Den tillitsvalgte som depositumet betales til signerer en gjeldserklæring til 
organisasjonen på beløpet. Sikkerhet for lånet tas i vedkommendes feriepenger og lånet er begrenset til 
33 000 kr. 
 
Linjenummer: 69-75 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 7 Endringsforslag i 1.3 h) 

Forslag nr: 7 
Forslag tittel: Endringsforslag i 1.3 h) 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Arbeidsutvalget foreslår å øke lønnen til arbeidsutvalget med ett lønnstrinn. I dag lønnes AU etter 
lønnstrinn 29 som er en årlig inntekt på 349 100 kroner før skatt for 2021. Med en økning til lønnstrinn 
30 vil arbeidsutvalgets årlige inntekt ligge på 353 100 før skatt. Dette gir hver enkelt i arbeidsutvalget 
en årlig lønnsøkning på 4 000 kroner før skatt. 
Forslaget om å øke til lønnstrinn 30 vil gi en økning i AUs honorar på 1.15 prosent. Tidligere har det 
variert veldig i hvor stor grad AUs lønn har blitt justert regelmessig. AUs lønn ble sist justert i 2021, da 
ble den satt opp fra lønnstrinn 25 til lønnstrinn 29. Sist gang AUs lønn ble justert før 2021 var i 2015. 
Ved å ikke regelmessig justere AUs lønn etter generell pris og lønnsvekst vil AU fra år til år i realiteten 
gå ned i lønn. Ved å ikke regelmessig justere AUs lønn ender man også fort opp i situasjoner der man 
etter flere år uten økning tar en stor økning i ett jafs. En jevn lønnsvekst er enklere å budsjettere med 
enn store uregelmessige lønnsoppganger. 
AU mener det er mest ansvarlig både budsjettmessig og med tanke på at AUs lønn skal holde seg på et 



 
 

  

akseptabelt nivå å foreta en liten justering av AUs lønn og sette den opp til lønnstrinn 30. 
Arbeidsutvalget mener samtidig at økningen til lønnstrinn 30 ikke vil gjenspeile arbeidsoppgaver eller –
mengde, og at organisasjonen fremdeles vil være tjent med at tillitsverv slik som arbeidsutvalget har en 
lønn et stykke under en vanlig arbeidstaker. 
 
Eksisterande tekst 
AU lønnes i Ltr. 29. 
 
Ny tekst 
AU lønnes i Ltr. 30. 
 
Linjenummer: 82 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
7 5 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 8 Endringsforslag i 1.3 h) Trening 

Forslag nr: 8 
Forslag tittel: Endringsforslag i 1.3 h) Trening 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Summen som er satt av til å dekke utgifter til trening dekker ikke de faktiske kostnadene det innebærer 
å være knytta til et treningssenter. AU medlemmene kan velge å benytte seg av andre måter å trene på, 
men månedsprisen på treningssenter framstår som det mest naturlige kostnadsnivået å tilpasse 
ordninga etter. Månedsprisen på treningssenter i Oslo varierer veldig i pris. For eksempel koster et 
medlemskap hos Fresh Fitness, en av de billigere aktørene, 339 kr i måneden. SiO koster 569 kr og SATS 
559 kr. AU foreslår derfor å øke summen satt av til å dekke  idretts- og treningsrelaterte aktiviteter så 
den faktisk dekker kostnaden det medfører å trene på ett lavpris treningssenter. 
 
Eksisterande tekst 
NSO dekker også dokumenterte utgifter til idretts- og treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til 
3600 per AU-medlem per AU-periode. 
 
Ny tekst 
NSO dekker også dokumenterte utgifter til idretts- og treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til 
4100 per AU-medlem per AU-periode. 



 
 

  

 
Linjenummer: 87-88 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
7 4 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 9 Strykningsforslag i 1.3 h) Ekstraordinære 

Forslag nr: 9 
Forslag tittel: Strykningsforslag i 1.3 h) Ekstraordinære 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Dette er en ordning som i praksis ikke brukes i dag. Det er vanskelig å definere hva ekstraordinære 
arrangementer og reiser er. AU mener at på reiser, ekstraordinære eller ikke så holder det at AU 
medlemmer får dekt kostgodtgjørelse etter satsene som alle andre tillitsvalgte iNSO følger. 
 
Eksisterande tekst 
Ved ekstraordinære arrangementer og reiser kan medlemmer av AU få kostgodtgjørelse etter statens 
satser for reiser etter avtale med leder, nestleder eller sekretariatsleder. 
 
Ny tekst 
Ved ekstraordinære arrangementer og reiser kan medlemmer av AU få kostgodtgjørelse etter statens 
satser for reiser etter avtale med leder, nestleder eller sekretariatsleder. 
 
Linjenummer: 89-91 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 



 
 

  

Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 10 Endringsforslag i 2.1.1 b) 

Forslag nr: 10 
Forslag tittel: Endringsforslag i 2.1.1 b) 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
AU mener at det er ryddig å definere hva som er å regne som godkjent fravær samt hvem som 
godkjenner et eventuelt gyldig fravær. Definisjonen er henta fra 2.1.1 c 
 
Eksisterande tekst 
Dersom deltakere på møter eller arrangementer har et ugyldig fravær utover 25 % av møtet eller 
arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke reise- og 
oppholdskostnader. Tilstedeværelse på møter og arrangementer registreres gjennom deltakelse på 
opprop. Fravær utover denne grensen skal godkjennes av leder eller nestleder. For landsmøter og 
sentralstyremøter gis spesifiseringer for håndtering av fravær i forretningsorden 
 
Ny tekst 
Dersom deltakere på møter eller arrangementer har et ugyldig fravær utover 25 % av møtet eller 
arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke reise- og 
oppholdskostnader. Unntak som obligatorisk undervisning, representasjon på vegne av NSO, sykdom, 
omsorg for barn eller andre tungtveiende årsaker kan godkjennes av leder eller nestleder. 
Tilstedeværelse på møter og arrangementer registreres gjennom deltakelse på opprop. Fravær utover 
denne grensen skal godkjennes av leder eller nestleder. For landsmøter og sentralstyremøter gis 
spesifiseringer for håndtering av fravær i forretningsorden. 
 
Linjenummer: 123-128 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 1 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 



 
 

  

FORSLAG: 11 Endringsforslag i 2.1.3 e) 

Forslag nr: 11 
Forslag tittel: Endringsforslag i 2.1.3 e) 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
De ansattes goder i NSO er i dag i all hovedsak regulert i særavtalen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakere, tariffavtalen og annet lovverk. I tillegg reguleres enkelte av de ansattes goder i Miljø- og 
økonomireglementet. Fra ledelsen og de ansatte sin side oppleves det som uryddig at de ansattes goder 
og rettigheter er regulert i flere dokumenter enn de må være. Det å ha rettigheter for ansatte og 
tillitsvalgte i samme dokument kan også føre til utfordringer når det skal settes økonomiske tak på ulike 
ordninger. For å bruke ordningen med depositumslån som eksempel: 
Det å sette et tak på depositumslån på 33 000 kr er en fornuftig grense for tillitsvalgte på grunn av 
blant annet garantien i opptjente feriepenger. For ansatte med for eksempel samboer vil summen være 
lav, ansatte vil også ha høyere feriepengeopptjening og derfor mulighet til å stille en høyere garanti. 
Sekretariatsleder, tillitsvalgt og AU er enige om at den beste løsningen er å ta de ansattes rettigheter ut 
av Miljø- og økonomireglementet og la de være regulert i særavtalen. Begge parter er enige om at 
dagens rettigheter i miljø- og økonomireglementet overføres til særavtalen. Det å ta de ansattes goder 
ut av Miljø- og økonomireglementet er drøftet internt i klubben, de ansattes tillitsvalgsystem, og en 
enstemmig klubb støtter forslaget. 
 
Eksisterande tekst 
Utenlandsdelen av reisen starter ved avgangstid til det transportmiddel som fører den 
tillitsvalgte/ansatte ut av landet. 
 
Ny tekst 
Utenlandsdelen av reisen starter ved avgangstid til det transportmiddel som fører den tillitsvalgte ut av 
landet. 
 
Linjenummer: 178-179 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
10 0 0  
 
Tot antall stemmer: 10  
Tot antall stemte: 10  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 12 Strykningsforslag i 2.3 c) 

Forslag nr: 12 
Forslag tittel: Strykningsforslag i 2.3 c) 



 
 

  

Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Arbeidsutvalget har jobbtelefon og har derfor ikke behov for å få dekt utgifter til privat telefon. Det er 
også etter hvert blitt standard i de aller fleste mobilabonnementer at tale og SMS er inkludert. Det er 
derfor i liten grad behov for å dekke utgifter i korte perioder der enkelte tillitsvalgte må bruke telefon til 
å ringe mye. Dette oppleves som en utdatert og overflødig ordning. Se ellers begrunnelse for fjerning av 
ansattes goder i sakspresentasjonen. 
 
Eksisterande tekst 
Utgifter til privat mobiltelefon til tillitsvalgte eller ansatte dekkes etter avtale godkjent av leder eller 
nestleder. 
 
Ny tekst 
Utgifter til privat mobiltelefon til tillitsvalgte eller ansatte dekkes etter avtale godkjent av leder eller 
nestleder. 
 
Linjenummer: 213-214 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 13 Endringsforslag i 2.3 f) 

Forslag nr: 13 
Forslag tittel: Endringsforslag i 2.3 f) 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Det skal være en høy terskel for å godkjenne dekking av utgifter til alkoholholdige drikkevarer i NSO. 
Sånn som punktet i dag er formulert kan leder, nestleder og sekretariatsleder godkjenne utgifter til 
alkohol hver for seg. Ved å endre til at enten leder og sekretariatsleder, leder og nestleder eller 
sekretariatsleder og nestleder i felleskap skal godkjenne øker vi terskelen for at NSO dekker utgifter til 
alkohol. 
 
Eksisterande tekst 



 
 

  

Som hovedregel dekkes ikke utgifter til alkoholholdige drikkevarer. Unntak skal godkjennes av leder, 
nestleder eller sekretariatsleder. 
 
Ny tekst 
Som hovedregel dekkes ikke utgifter til alkoholholdige drikkevarer. Unntak skal godkjennes av minst to 
av leder, nestleder og sekretariatsleder. 
 
Linjenummer: 220-221 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 14 Endringsforslag i 3.1 c) 

Forslag nr: 14 
Forslag tittel: Endringsforslag i 3.1 c) 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
I NSO bør vi reise mest mulig miljøvennlig. Dagens grense på 7 timer er litt for lav til at den slår inn på 
enkelte strekninger der tog er et godt alternativ til fly. Som Oslo – Bergen. AU ønsker å legge opp til mer 
bruk av tog og buss og foreslår derfor å øke grensa til 8 timer. 
 
Eksisterande tekst 
Eventuelle unntak gjøres dersom miljøvennlige transportmidler har en reisetid på over 7 timer, eller ved 
forhåndsgodkjennelse av leder eller nestleder. 
 
Ny tekst 
Eventuelle unntak gjøres dersom mer miljøvennlige transportmidler har en reisetid på over 8 timer, eller 
ved forhåndsgodkjennelse av leder eller nestleder. 
 
Linjenummer: 236-237 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 



 
 

  

Antal navn på sedel: 1 
 

Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
7 5 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 15 Strykningsforslag i 3.3 b) 

Forslag nr: 15 
Forslag tittel: Strykningsforslag i 3.3 b) 
Linje - 
Forslagsstiller 15 Tuva Lund 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Dette er etter AUs vurdering et punkt som henger igjen fra en annen tid. I dag er det en selvfølge at alle 
møter i NSO skal gjennomføres papirløse. Både av hensyn til kostnader og miljø. I dag kopierer vi kun 
opp papirer til deltakere på møter som av medisinske årsaker har behov for det. AU mener at punktet er 
overflødig og utdatert og bør fjernes. 
 
Eksisterande tekst 
NSO skal tilrettelegge for at møter og arrangement kan avholdes papirløst. 
 
Ny tekst 
NSO skal tilrettelegge for at møter og arrangement kan avholdes papirløst. 
 
Linjenummer: 244 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
11 1 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 17 Endringsforslag 

Forslag nr: 17 



 
 

  

Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
b) Organisasjonen dekker bare kjøregodtgjørelse/bruk av eget kjøretøy dersom det erinnhentet 
tillatelse fra leder eller nestleder før reisens start. Dersom tillatelsen gis, skalden faktiskereiseruten og 
anvendt tid spesifiseres på reiseregningen. Ved godkjent brukav bil eller motorsykkel, tilstås en 
kjøregodtgjørelse på kr 3,50per km ved reiser over 5km én vei, eller over 10 km turretur.Det gis 1 kr 
passasjertillegg per passasjer perkm 
 
Ny tekst 
b) Organisasjonen dekker bare kjøregodtgjørelse/bruk av eget kjøretøy dersom det erinnhentet 
tillatelse fra leder eller nestleder før reisens start. Dersom tillatelsen gis, skalden faktiskereiseruten og 
anvendt tid spesifiseres på reiseregningen. Ved godkjent brukav bil eller motorsykkel, tilstås en 
kjøregodtgjørelse etter statens satser for kjøregodtgjørelse ved reiser over 5km én vei, eller over 10 km 
turretur.Det gis 1 kr passasjertillegg per passasjer perkm. Bompenger og ferger for korteste vei dekkes 
også. 
 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
7 3 2  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 19 Endringsforslag 

Forslag nr: 19 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Sentralstyret vedtar reglementet, og bør informeres om brudd på det 
 
Eksisterande tekst 
b) Fravikelse: Fravikelse av økonomireglementet behandles og avgjøres av kontrollkomiteen. Søknad om 
fravikelse må begrunnes. 



 
 

  

 
Ny tekst 
Linje 31-32 
b) Fravikelse: Fravikelse av økonomireglementet behandles og avgjøres av kontrollkomiteen. Søknad om 
fravikelse må begrunnes. Eventuelt fravik skal orienteres om til sentralstyret 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
6 5 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 1 Tilleggsforslag i 1.3h 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Tilleggsforslag i 1.3h 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Begrunnelse: 
Det virker uryddig at reglementet referer til feriepenger, men ikke spesifiserer at det gis feriepenger. 
Ferieloven (§10) har krav til feriepenger som er verdt å følge uansett om loven gjør seg gjeldende. I dag 
ligger denne satsen på 10.2% som virker å være tilstrekkelig. Vanligvis er grunnlaget for økninger utover 
dette eldre ansatte, noe AU har lite av. 
 
Eksisterande tekst 
h) Følgende er gjeldende for arbeidsutvalgets økonomiske vilkår: 
 
AU lønnes i Ltr. 29. 
Organisasjonen dekker dokumenterte utgifter til privat pensjonsspareavtale med inntil 8% av årslønnen 
per AU-medlem per AU-periode. 
Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. 
Organisasjonen dekker sesongkort for bysykkel i Oslo for AU. 
NSO dekker også dokumenterte utgifter til idretts- og treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til 
3600 per AU-medlem per AU-periode. 
Ved ekstraordinære arrangementer og reiser kan medlemmer av AU få kostgodtgjørelse etter statens 
satser for reiser etter avtale med leder, nestleder eller sekretariatsleder. 
 
 
Ny tekst 
Tilleggsforslag 1.3h) 
Legge til nytt kulepunkt: 



 
 

  

• AU mottar feriepenger etter minste prosentsats jamfør ferieloven. 
 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
6 5 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 1.3h punkt 1 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 1.3h punkt 1 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Begrunnelse: 
Jeg har tidligere forstått lønnstrinn slik at de justeres med lønnsvekst og dermed også i en viss grad til 
prisvekst. Jeg forstår på lønnsøkningssaken til SST6 i forrige periode og AU i denne saken at det ikke er 
tilfelle i NSO. 
Derfor har jeg heller tatt utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden som vi som organisasjon er veldig 
tydelige på at vi ønsker at økonomiske utbetalinger skal reguleres etter, nettopp fordi vi mener det er 
noe som justeres riktig etter prisvekst. Da bør vi slippe årlige saker om endring av lønn/honorar. 
Det er klart at NSOs tillitsvalgte ikke kan forventes å ha en deltidsjobb slik vi forventer av studentene. 
Derfor har jeg basert meg på 3.1.8 i velferdspolitisk plattform og foreslått at honorarer settes til 2,5G 
som er det vi mener studenter med nedsatt funksjonsevne må ha før vi kan si de ikke får ha andre 
inntekter.  
Ble veldig usikker på om riktig ord er lønn eller honorar, tar veldig gjerne innspill på det. Også usikker på 
om 2,5G er rett tall, men det er hentet rett fra velferdspolitisk plattform. Det viktigste poenget er 
knyttingen til grunnbeløpet i folketrygden. 
 
Eksisterande tekst 
h) Følgende er gjeldende for arbeidsutvalgets økonomiske vilkår: 
 
AU lønnes i Ltr. 29. 
Organisasjonen dekker dokumenterte utgifter til privat pensjonsspareavtale med inntil 8% av årslønnen 
per AU-medlem per AU-periode. 
Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. 
Organisasjonen dekker sesongkort for bysykkel i Oslo for AU. 
NSO dekker også dokumenterte utgifter til idretts- og treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til 
3600 per AU-medlem per AU-periode. 
Ved ekstraordinære arrangementer og reiser kan medlemmer av AU få kostgodtgjørelse etter statens 



 
 

  

satser for reiser etter avtale med leder, nestleder eller sekretariatsleder. 
 
 
Ny tekst 
• AU honoreres tilsvarende 2,5 ganger grunnbeløpet i folketrydgen. 
 
 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
10 1 1  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG: 16 Strykningsforslag 

Forslag nr: 16 
Forslag tittel: Strykningsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Denne delen av reglementet er uhensiktsmessig å følge opp 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
2.1 d) Bonuspoeng opptjent i NSOsammenheng skal tas ut på reiser eller oppholdfor NSO.Det er ikke 
tillatt å ta ut bonuspoengene til private formål. 
Status Trukket  

 
 
FORSLAG: 18 Endringsforslag 

Forslag nr: 18 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 9 Victor Zimmer 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 



 
 

  

Begrunnelse: 
Jeg har tidligere forstått lønnstrinn slik at de justeres med lønnsvekst og dermed også i en viss grad til 
prisvekst. Jeg forstår på lønnsøkningssaken til SST6 i forrige periode og AU i denne saken at det ikke er 
tilfelle i NSO. 
Derfor har jeg heller tatt utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden som vi som organisasjon er veldig 
tydelige på at vi ønsker at økonomiske utbetalinger skal reguleres etter, nettopp fordi vi mener det er 
noe som justeres riktig etter prisvekst. Da bør vi slippe årlige saker om endring av lønn/honorar. 
Det er klart at NSOs tillitsvalgte ikke kan forventes å ha en deltidsjobb slik vi forventer av studentene. 
Derfor har jeg basert meg på 3.1.8 i velferdspolitisk plattform og foreslått at honorarer settes til 2,5G 
som er det vi mener studenter med nedsatt funksjonsevne må ha før vi kan si de ikke får ha andre 
inntekter.  
Tallet er satt til 3G med mål om at ubetaling etter skatt tilsvarer tilnærmet 2,5G. 
 
Eksisterande tekst 
h) Følgende er gjeldende for arbeidsutvalgets økonomiske vilkår: 
AU lønnes i Ltr. 29. 
Organisasjonen dekker dokumenterte utgifter til privat pensjonsspareavtale med inntil 8% av årslønnen 
per AU-medlem per AU-periode. 
Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. 
Organisasjonen dekker sesongkort for bysykkel i Oslo for AU. 
NSO dekker også dokumenterte utgifter til idretts- og treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til 
3600 per AU-medlem per AU-periode. 
Ved ekstraordinære arrangementer og reiser kan medlemmer av AU få kostgodtgjørelse etter statens 
satser for reiser etter avtale med leder, nestleder eller sekretariatsleder. 
 
Ny tekst 
• AU honoreres tilsvarende 3 ganger grunnbeløpet i folketrydgen. 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
9 3 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG:  Redaksjonell fullmakt 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Redaksjonell fullmakt 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 



 
 

  

 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
AU gis redaksjonell fullmakt til å endre nummer og bokstaver i titler der det er nødvendig etter 
eventuelle fjerninger av punkter. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
FORSLAG:  Tiltredelsestidspunkt 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Tiltredelsestidspunkt 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Reglementet er gjeldende fra 01.07.2022. 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  



 
 

  

Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
 
  



 
 

  

SAK: SST4 06 Innkomne saker 

Hodesak:   
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 06 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Status Fremmet  

 
  



 
 

  

 
SAK: SST4 06.07-21/22 Innstillinger til landsmøtet 2022 

Hodesak: SST4 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 06.07-21/22 
Matter vote 

Beskrivelse 
 

 
 
FORSLAG:  Redaksjonell fullmakt i alle sakspapir til LM 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Redaksjonell fullmakt i alle sakspapir til LM 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
AU gis redaksjonell fullmakt i alle saksfremlegg til landsmøtet 2022 
Status Vedtatt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 
Antal navn på sedel: 1 

 
Votering 
For Mot Blanke stemmesedler  
12 0 0  
 
Tot antall stemmer: 12  
Tot antall stemte: 12  
Delegater tilstede: 12  
Delegater fraværende: 0  

 
  



 
 

  

 
SAK: SST4 06.08-21/22 Driftstilskudd 

Hodesak: SST4 06 Innkomne saker 
Kommité:  

Saksnr: 
Sakstype: 

SST4 06.08-21/22 
Matter vote 

Beskrivelse 
Diskusjon om sentralstyret ønsker å løfte en sak om driftstilskudd for 2023 til LM12 2022. 
 

 
 
FORSLAG:  Forslag til vedtak 

Forslag nr:  
Forslag tittel: Forslag til vedtak 
Linje - 
Forslagsstiller  
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Driftsilkuddet settes til 32 kroner. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslag nr: 1 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
- 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sentralstyret innstiller på at sak om driftstilskudd behandles på Landsmøtet 2022 
Status Falt  

 
 
Voteringsresultater 

Antall navn: 1 



 
 

  

Antal navn på sedel: 1 
 

Votering 
Mot For Blanke stemmesedler  
9 2 0  
 
Tot antall stemmer: 11  
Tot antall stemte: 11  
Delegater tilstede: 11  
Delegater fraværende: 1  

 
 
FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslag nr: 2 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Dersom forslag 1 vedtas, må sentralstyret avgjøre om saken skal behandles som en vedtaksak eller en 
diskusjonssak. Forslag 2 og 3 er gjensidig utelukkende.  
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sentralstyret innstiller på at landsmøtet behandler sak om driftstilskudd som vedtaksak med tilhørende 
innstilling. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 3 Endringsforslag 

Forslag nr: 3 
Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Dersom forslag 1 vedtas, må sentralstyret avgjøre om saken skal behandles som en vedtaksak eller en 
diskusjonssak. Forslag 2 og 3 er gjensidig utelukkende. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sentralstyret innstiller på at landsmøtet behandler sak om driftstilskudd som diskusjonsak. 
Status Falt  

 
 
FORSLAG: 4 Endringsforslag 

Forslag nr: 4 



 
 

  

Forslag tittel: Endringsforslag 
Linje - 
Forslagsstiller 6 Jonas Toft 
Forslag 
 
Forslagsbeskrivelse 
Dersom sentralstyret vedtak forslag 1 og 2, må sentralstyret fremme en innstilling i saken. 
 
Eksisterande tekst 
 
Ny tekst 
Sentralstyret innstiller på at driftstilskuddet settes til kr. 16 per student per semester 
Status Falt  
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