
 

LM12 05.03-22 Prinspipprogram 2022/2025 

 

Tilleggsforslag (2) 

Forslagsstiller: 200 Tuva  Todnem Lund, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Tydeliggjøre akademias ansvar for å nå bærekraftsmålene 

 

Ny tekst: 

Menneskeskapte klimaendringer og konsekvensene disse får for framtida, er vår tids største 

utfordring. For å nå bærekraftsmålene satt av FN, er vi nødt til å omstille samfunnet vårt 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom mener forslaget er ivaretatt andre 

steder slik det foreligger.  

Komitéens innstilling: Avvist 

 

Omforent forslag 1 (OF 1)  

Forslagstiller: Redaksjonskomite 

 

Opprinnelig forslag (Tilleggsforslag 3):  

Alle skal ha lik rett, lik mulighet og tilgang til høyere utdanning. 

 

Ny tekst: 

Alle skal ha lik rett, mulighet og tilgang til høyere utdanning. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: Redaksjonell endring av tilleggsforslag 3 for 

bedre grammatisk flyt 

Komitéens innstilling: Innstilt 

 



 
 

Tilleggsforslag (3) 

Forslagsstiller: 200 Tuva  Todnem Lund, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Alle studenter skal også sikres like muligheter i høyere utdanning i tillegg til lik rett og tilgang 

til høyere utdanning 

 

Eksisterende tekst: 

Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. 

 

Ny tekst: 

Alle skal ha lik rett, lik mulighet og tilgang til høyere utdanning. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: Avvises til fordel for OF 1 

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

 

 

 

 

Endringsforslag (14) 

Forslagsstiller: 73 Jørgen Valseth, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 



 
Det er viktig og nødvendig å poengtere eksplisitt i prinsipprogrammet at det skal arbeides for 

å utjevne ulikheter. I likhet med slik det er beskrevet i dissens 1 er det viktig at arbeidet med å 

utjevne ulikheter er en aktiv prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet, og som ikke 

kan ansees som oppnådd. Dette er noe studentbevegelsen og UH-sektoren har et særskilt 

ansvar for, spesielt med tanke på at vi er sentrale aktører i den fremtidige 

samfunnsutviklingen. 

 

Eksisterende tekst: 

Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. 

 

Ny tekst: 

Tilleggsforslag under "Studiesituasjonen". legge til en leddsetning på slutten av "Alle skal ha 

lik rett og tilgang til høyere utdanning." 

Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning, og det skal arbeides med å utjevne de 

ulikheter som hindrer dette. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: Innstiller avvist, men RedKom mener dette 

er det mest presise av forslagene 14, 16 og 4 

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

 

Endringsforslag (16): Dissens 1  

Forslagsstiller: 229 Emelie Johanne Johansen, Prinsipprogramkomiteen 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Legge til leddsetning i setning nummer to. 

Komiteens mindretall mener det er helt nødvendig at det poengteres i prinsipprogrammet at 

å utjevne ulikheter er en aktiv prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet og innsats. 



 
Samtidig skal det legges vekt på at dette er sektorens ansvar, og noe som må integreres i det 

daglige arbeidet og ikke kan være et mål som ansees som «oppnådd». 

 

Eksisterende tekst: 

Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. Sektoren skal være universelt utformet. 

Samfunnet må legge til rette for de individuelle behovene hos studentene. 

 

Ny tekst: 

Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning. Sektoren skal være universelt utformet, og 

utjevne de ulikheter som hindrer dette. Samfunnet må legge til rette for de individuelle 

behovene hos studentene. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom mener presiseringene ikke hører 

hjemme i prinsipprogrammet, men heller i 

politiske styringsdokumenter. 

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

 

Endringsforslag (4) 

Forslagsstiller: 66 Astrid  Hilling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Legge til leddsetning bak setningen "Sektoren skal være universelt utformet." slik som i 

beskrevet i dissens 1 

 

Eksisterende tekst: 

Sektoren skal være universelt utformet. 



 
 

Ny tekst: 

Sektoren skal være universelt utformet, og utjevne de ulikheter som hindrer dette. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: Identisk med endringsforslag(16): Dissens 1.  

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

 

 

 

Endringsforslag (5) 

Forslagsstiller: 214 Maika Marie Godal Dam, Sentralstyret 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

- 

 

Eksisterende tekst: 

Studiehverdagen er en arbeidssituasjon som skal legge rammene for at studenter kan tilegne 

seg kompetase til gode for både samfunnet og studenten. 

 

Ny tekst: 

Studiehverdagen og studentenes arbeidssituasjon skal legge til rette for at studenter kan 

tilegne seg kompetanse som er til gode for både samfunnet og studentene selv. 

Studiehverdagen er en arbeidssituasjon som skal legge rammene for at studenter kan tilegne 

seg kompetanse til gode for både samfunnet og studenten. 

 

 



 
Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: Den opprinnelige formuleringen fremstår 

som tydeligere. Forslaget innebærer en 

endring i innholdet som ikke kom tydelig 

frem i debatten.  

RedKom mener presiseringene ikke hører 

hjemme i prinsipprogrammet, men heller i 

politiske styringsdokumenter. 

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

Omforent forslag 2 (OF 2) 

 

Forslagstiller: Redaksjonskomite 

Eksisterende tekst: 

 

Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge, fleksible og 

forutsigbare rammer for studenten.  

 

Ny tekst: 

 

Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge og forutsigbare 

rammer for studenten uavhengig av studiesituasjon. 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom mener det nye forslaget bedre 

ivaretar prinsipprogramkomiteens 

opprinnelige intensjoner. Videre føler 

RedKom at den nye presiseringen klarere 

gjenspeiler debatten på landsmøtet.  

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

 



 

 

Strykningsforslag (6) 

Forslagsstiller: 66 Astrid  Hilling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Stryke ordet "fleksible" i setningen. 

  

Fleksible velferdstilbud og fleksibel studiestøtte er lite utredet og vil åpne opp for store 

endringer i hvordan vi ser det i dag. Hva legger vi i ordet fleksibel i denne sammenhengen? 

Det viktigste for studentene er at velferdstilbudene er trygge og forutsigbare. På mange måter 

er betydningen av ordet fleksibel motsetningen til forutsigbar da det gir store rom for 

tolkning innen hva som er fleksibelt for studentene, og kan åpne opp for en større tolkninger 

av hva som er best for studentene. 

 

Eksisterende tekst: 

Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge, fleksible og 

forutsigbare rammer for studenten. 

 

Ny tekst: 

Studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger skal skape trygge og forutsigbare 

rammer for studenten 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: Avvist til fordel for OF 2. Dersom OF 2 

faller innstilles forslag 6 av et flertall i 

RedKom.  

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

 

Tilleggsforslag (7) 

Forslagsstiller: 200 Tuva  Todnem Lund, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 



 
 

Beskrivelse av forslag: 

legge til godt 

  

Studenter skal også ha det godt og trives der de bor 

 

Eksisterende tekst: 

Alle studenter skal ha et trygt og rimelig sted å bo under studieløpet. 

 

Ny tekst: 

Alle studenter skal ha et trygt, godt og rimelig sted å bo under studieløpet. 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: Anses ivaretatt i opprinnelig forslag.  

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

 

Endringsforslag (8) 

Forslagsstiller: 200 Tuva  Todnem Lund, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Endre til studenter 

 

Eksisterende tekst: 

Det skal legges til rette for at studentene kan delta i studentfrivilligheten. 

 

Ny tekst: 

Det skal legges til rette for at studenter kan delta i studentfrivilligheten. 

 

 



 
Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom registrerte at forslagsstiller 

muntlig ønsket å trekke forslaget.  

Komitéens innstilling: Avvist  

 

 

 

 

Endringsforslag (1) 

Forslagsstiller: 200 Tuva  Todnem Lund, Arbeidsutvalget 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Legge til ordet "alle", for å tydeliggjøre intensjonen i setningen. Det holder ikke at 

frivilligheten er tilgjengelig for "studenter" hvis det også utestenger flere 

 

Eksisterende tekst: 

Studentfrivillighet er viktig for studentenes helse, trivsel og personlige utvikling. Det skal 

legges til rette for at studentene kan delta i studentfrivilligheten. 

 

Ny tekst: 

Studentfrivillighet er viktig for studentenes helse, trivsel og personlige utvikling. Det skal 

legges til rette for at alle studenter kan delta i studentfrivilligheten 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom opplevde landsmøtet som positive 

til den nye formuleringen.  

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

 

 



 
 

 

Tilleggsforslag (17): Dissens 2 

Forslagsstiller: 231 Åste Solheim Hagerup , Prinsipprogramkomiteen 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Legge til en ny setning etter første setning i kapitlet, linjenummer 33. 

  

Komiteens mindretall ønsker at denne setningen skal bestå, da den belyser utfordringer 

knyttet til kunnskapsproduksjon og makt. Det finnes mange uretter i akademia, knyttet til 

hvem som eier kunnskapen, som bør opprettes gjennom kontinuerlig fokus på de strukturene 

som i fortiden og fremtiden bidrar til dette. 

 

Eksisterende tekst: 

- 

 

Ny tekst: 

Internasjonaliseringen av utdanning og forskning skal bidra til å belyse maktstrukturene i 

verden som definerer hva som er gyldig kunnskap og perspektiv. 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom opplevde at landsmøtet var 

positive til tilleggsforslaget.  

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

 

 

 

Endringsforslag (9) 

Forslagsstiller: 214 Maika Marie Godal Dam, Sentralstyret 

Status: Fremmet 



 
 

Beskrivelse av forslag: 

legger til en setning om forutsetningene for studenter som innveksler. legger til kommune 

etter "Vertsinstitusjon og". endrer fra "med fokus på oppfølging" til "og får nødvendig 

oppfølging" 

  

 

Eksisterende tekst: 

Vertsinstitusjonen skal legge til rette for at internasjonale studenter inkluderes i 

studiemiljøet, med fokus på oppfølging. 

 

Ny tekst: 

Studenter som innveksler til Norge skal ha gode forutsetninger for å ta del i studielivet både 

faglig og sosialt. Vertsinstitusjon og kommune skal legge til rette for at internasjonale 

studenter inkluderes i studiemiljøet og får nødvendig oppfølging. 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: Den opprinnelige formuleringen fremstår 

som tydeligere. Forslaget innebærer en 

endring i innholdet som ikke kom tydelig 

frem i debatten.  

RedKom mener presiseringene ikke hører 

hjemme i prinsipprogrammet, men heller i 

politiske styringsdokumenter. 

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

 

 

 

 

 



 

Endringsforslag (10) 

Forslagsstiller: 214 Maika Marie Godal Dam, Sentralstyret 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Dette er et viktig avsnitt som jeg mener trenger mer kjøtt på beina. Underoverskriften for 

dette avsnittet legger vekt på begrepet solidaritet, samtidig er solidaritet ikke nevnt eksplisitt 

i avsnittene under. Dette forslaget ivaretar en del av den opprinnelige teksten i forslaget til 

prinsipprogram, men med noen endringer som tydeliggjør vårt ansvar for å vise solidaritet 

når studenters rett til utdanning blir trua, samt hvorfor internasjonal solidaritet i akademia 

er viktig. 

 

Eksisterende tekst: 

Studentenes rett til trygghet,demokratiske rettigheter og ytringsfrihet er verdensomfattende 

og skal ikke krenkes. Norsk Studentorganisasjon skal beskytte studentenes rettigheter, og 

bygge opp det internasjonale studentfelleskapet og den globale studentstemmen. 

 

Ny tekst: 

Retten til en trygg og fri utdanning er internasjonal og skal ikke krenkes. Den norske 

studentbevegelsen skal beskytte og forsvare studentenes rettigheter og stå solidarisk med 

studenter i andre land når deres rett og mulighet til utdanning blir truet som følge av krig og 

konflikt. Internasjonal solidaritet i akademia er viktig for å bygge opp et sterkt internasjonalt 

studentfelleskap og for å styrke den globale studentstemmen. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom opplevde at landsmøtet ønsker å 

beholde ordet «ytringsfrihet». 

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

Endringsforslag (11) 

Forslagsstiller: 101 Henriette Bøe, OsloMet - Storbyuniversitetet 

Status: Fremmet 



 
 

Beskrivelse av forslag: 

Legge til teknologisk kompetanse. 

Vi har gjennom de siste to årene hatt mye digital undervisning, med varierende hell. God 

teknologis kompetanse vil styrke kvaliteten i utdanning, og er noe som bør arbeides med da 

det er stort sprik i kompetansen til faglige ansatte. teknologisk kompetanse vil også være 

avgjørende for å videreutvikle undervisnings- og vurderingsformer. 

 

Eksisterende tekst: 

Faglig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte er avgjørende for høy kvalitet i undervisning 

og forskning. 

 

Ny tekst: 

Faglig, pedagogisk og teknologisk kompetanse hos de ansatte er 48 avgjørende for høy 

kvalitet i undervisning og forskning. 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom anser forslaget som ivaretatt av 

andre dokumenter. 

Komitéens innstilling: Avvist  

 

 

 

Tilleggsforslag (12) 

Forslagsstiller: 70 Bilal Sheikh, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

legge til ordet "språklig" i setningen. 

Jeg ønsker å legge til ordet "språklig" - dette fordi jeg mener at det er også en grunnleggende 

ferdighet som må forsterkes hos forelesere, og tilbakemelding på dårlig kvalitet og 

pedagogisk kompetanse er ofte grunnet dårlig språkkompetanse hos forelesere. Jeg synes det 

er på tide at det stilles strengere språkkrav til forelesere og at institusjonene legger mer til 

rette for språkopplæring og kurs for de ansatte- akkurat som det tilbys for andre ferdigheter. 



 
 

Eksisterende tekst: 

Faglig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte er avgjørende for høy kvalitet i undervisning 

og forskning. 

 

Ny tekst: 

Faglig, språklig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte er avgjørende for høy kvalitet i 

undervisning og forskning. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom anser forslaget som ivaretatt av 

andre dokumenter.  

Komitéens innstilling: Avvist  

 

 

 

 

 

 

Endringsforslag (13) 

Forslagsstiller: 65 Amalie Farestvedt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Konkretisering av hvilke type utvikling som er ønsket ved å legge til ordet 'bærekraftig'. 

  

Ordet 'bærekraftig' er fjernet i prinsipprogrammet for 2022-25 i forhold til det gjeldende 

programmet. Dette stiller da spørsmålet om hvilken type utvikling det er ønskelig at 

akademia skal bidra til. Selv om dette kan gi universitets- og høyskolesektoren enda større 

akademisk frihet i å definere hvilken utvikling det skal arbeides mot, så mener jeg at 

bærekraft har en så vid definisjon at den vil gjelde innenfor alle disipliner, og dermed ikke er 



 
begrensende for enkelte fagområder. Siden Brundtlandkommisjonen først definerte 

'bærekraft', er dette blitt et allment og veletablert begrep på tvers av både sektorer og 

landegrenser. Det vil si at vår norske kunnskapssektor lett kan kommunisere sine ambisjoner 

utad til andre. 'Bærekraft' er et prinsipielt og overordnet begrep som fortsatt gir de ulike 

fagmiljøene rom for egne konkretiseringer i hvordan de selv skal jobbe med det. Jeg mener 

det er mer ønskelig å jobbe for en 'bærekraftig utvikling' i motsetning til bare 'utvikling'. 

  

  

 

Eksisterende tekst: 

Utdanning, forskning og formidling skal være preget av utvikling og kritisk tenkning. 

 

Ny tekst: 

Utdanning, forskning og formidling skal være preget av bærekraftig utvikling og kritisk 

tenkning. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom oppfatter at landsmøtet er positive 

til inkluderingen av «bærekraftig» i 

prinsipprogrammet. 

Komitéens innstilling: Innstilt 

 

 

 

 

Endringsforslag (15) 

Forslagsstiller: 65 Amalie Farestvedt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Status: Fremmet 

 

Beskrivelse av forslag: 

Konkretisering av hvilken type utvikling som er ønsket ved å legge til ordet 'bærekraftig. 



 
  

Ordet 'bærekraftig' er fjernet i prinsipprogrammet for 2022-25 i forhold til det gjeldende 

programmet. Dette stiller da spørsmålet om hvilken type utvikling det er ønskelig at 

akademia skal bidra til. Selv om dette kan gi universitets- og høyskolesektoren enda større 

akademisk frihet i å definere hvilken utvikling det skal arbeides mot, så mener jeg at 

bærekraft har en så vid definisjon at den vil gjelde innenfor alle disipliner, og dermed ikke er 

begrensende for enkelte fagområder. Siden Brundtlandkommisjonen først definerte 

'bærekraft', er dette blitt et allment og veletablert begrep på tvers av både sektorer og 

landegrenser. Det vil si at vår norske kunnskapssektor lett kan kommunisere sine ambisjoner 

utad til andre. 'Bærekraft' er et prinsipielt og overordnet begrep som fortsatt gir de ulike 

fagmiljøene rom for egne konkretiseringer i hvordan de selv skal jobbe med det. Jeg mener 

det er mer ønskelig å jobbe for en 'bærekraftig utvikling' i motsetning til bare 'utvikling' 

  

 

Eksisterende tekst: 

bidra til utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 

 

Ny tekst: 

bidra til en bærekraftig utvikling og være til gode for dagens og fremtidens samfunn. 

 

 

Redaksjonskomiteens merknad/forklaring: RedKom vil unngå overdreven bruk av ordet 

«bærekraftig», all den tid bærekraft er et 

overordnet prinsipp.  

Komitéens innstilling: Avvist 

 

 

 



Voteringsorden Prinsipprogram 2022-2025 

Forslag nr. Linje
nr. 

RedKom 
Innstilling 

Kommentar Kommentar til 
votering 

Vedtak 

2 10-10 Avvist  Tilleggsforslag  
18 

OF 1 
 

15-16 Innstilt Dersom OF 1 vedtas 
faller forslag 3 som 
konsekvens 

Endringsforslag  

3 15-16 Avvist Faller som konsekvens 
dersom OF 1 vedtas.  

Tilleggsforslag  

14 15-15 Avvist Dersom 14 vedtas, faller 
forslagene 16 og 4. 

Endringsforslag   

16  
Dissens 1 

15-16 Avvist Faller som konsekvens 
dersom 14 vedtas.  

Endringsforslag 
 

 

4 15-16 Avvist Identisk med 16. Faller 
som konsekvens 
dersom 14 eller 16 
vedtas.   

Endringsforslag 
 

 

5 17-16 Avvist  Endringsforslag  
19 

OF 2 
17-18 Innstilt Dersom OF 2 vedtas 

faller forslag 6 som 
konsekvens 

Endringsforslag  

6 17-18 Avvist til 
fordel for 
OF 2.  
 
 
 

Faller som konsekvens 
dersom OF 2 vedtas.  
 
Dersom OF 2 faller 
innstilles forslag 6 av et 
flertall i redkom  
 

Strykningsforslag  

7 25 Avvist   Tilleggsforslag  
8 29-30 Avvist Foreslått trukket Endringsforslag  
1 29-30 Innstilt   Endringsforslag  
17 

Dissens 2 
33 Innstilt  Tilleggsforslag   

9 35-36 Avvist  Endringsforslag  
10 37-39 Avvist  Endringsforslag  
11 47-48 Avvist  Endringsforslag  
12 47-48 Avvist  Tilleggsforslag  
13 49 Innstilt  Endringsforslag  
15 60 Avvist  Endringsforslag  

Redaksjonell 
fullmakt 

  Rette skrivefeil    

Helhet      
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