
Sentralstyret Sakspapir
møtedato 06.06.2020-07.06.2020

Ansvarlig Arbeidsutvalget

Saksnummer SST5 05.04-19/20

Gjelder Mandat for de politiske komiteene og fagrådet
2020/2021

	

1 Vedlegg til saken:

	

2 1. Forslag på mandat til fagrådet og de politiske komiteene for perioden 2020/2021

	

3 2. Høringsbrev

	

4 3. Høringssvar

5 MANDAT FOR DE POLITISKE KOMITEENE OG FAGRADET 2020/2021

6 FORMAL

	

7 Fastsette mandat for fagråd og de politiske komiteene for perioden 2020/2021.

8 SAKSPRESENTASJON

	

9 NSOs vedtekter sier følgende om mandat for de politiske komiteene og fagrådet i § 3.2.3:

	

10  "Mandatet fastsetter arbeidet for fagrådet og de politiske komiteene. Disse skal høres i arbeidet
11  med mandatet. Høringssvarene skal opp til formell behandling når mandatet vedtas. Mandatet

	

12  vedtas før 1. juli hvert år."

	

13 Innspill til mandatene har vært sendt på høring til sittende fagråd, avtroppende politiske komiteer

	

14 og påtroppende arbeidsutvalg.

15 VURDERING
16 Mandatene for fagrådet og komiteene er ment å være organisasjonens verktøy for å definere og

	

17 prioritere arbeidet i disse gruppene. Sentralstyret bør i sin behandling derfor vurdere hva det er
18 mest aktuelt og nødvendig at komiteene arbeider med det kommende året, og behovet fagrådet

	

19 har for å arbeide med konkrete saker utover det som til enhver tid er på agendaen i de
20 fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Mandatene er på mange måter et

	

21 styringsverktøy som signaliserer til fagrådet og komiteene hvilke forventninger organisasjonen har
22 til dem for den kommende perioden. Oppgavene som gis bør vurderes og diskuteres internt i

	

23 fagrådet og komiteene tidlig i perioden for å kunne gjøre eventuelle avklaringer internt, og med

	

24 arbeidsutvalget (AU) ved behov.

	

25 Prioriteringene gitt gjennom mandatene bør være en del av en fortløpende dialog mellom disse
26 organene og AU slik at det øvrige arbeidet sentralleddet utfører kan sees i sammenheng med

	

27 dette, for eksempel når det kommer til utarbeiding av program og innhold på interne arrangement i
28 NSO.

	

29 Mandatet for de politiske komiteene bør ligge til grunn for komiteenes rapportering til

	

30 sentralstyremøtene.
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31 FAGRADET
32 Fagrådet sitt eneste mandatpunkt for perioden er å fremme NSOs politikk i sine fagorganer. AU

33 mener dette er mest hensiktsmessig da de fagstrategiske enhetene er veldig ulike i både hvordan

34 de jobber, hvilke saker som opptar dem og møtehyppighet. NSOs politikk inneholder mye og AU

35 tror medlemmene i fagrådet vil få mer ut av vervet sitt i UHR dersom medlemmene innad i hver

36 fagstrategiske enhet sammen kontakter AU for 2020/2021 når de har en møteplan for sin periode i

37 UHR med tematikkene som skal opp.

38 GENERELT OM ARBEID I POLITISKE KOMITEER
39 De politiske komiteene er viktige ressurser i organisasjonen. Det er AUs mening at komiteene bør

40 bidra til kompetanseutvikling på bestemte felt ved å arbeide i dybden med bestemte temaer, bidra

41 til kunnskapsgrunnlag for de debattene NSO har og kommer til å ha, løfte diskusjoner på aktuelle

42 temaer, gjøre analyser av trender og situasjoner i sektoren, og bidra til synliggjøring av

43 studentenes meninger gjennom rapporter og presentasjoner, for eksempel på sentralstyremøter og

44 NSO-konferanser.

45 Derfor foreslår AU at komiteenes arbeid for det kommende året i all hovedsak handler om store

46 selvstendige prosjekter, hvor komiteene utforsker bestemte tema gjennom informasjonsinnhenting,

47 analyse, vurdering, og diskusjon. For å kunne jobbe med prosjekter hvor man går mer i dybden av

48 trender, situasjoner og problemstillinger, mener AU at det er hensiktsmessig at komiteene ikke har

49 for mange saker det skal arbeides med i det samme året. Derfor er det for noen av komiteene kun

50 foreslått ett eller to tema/prosjekter i mandatet.

51 Dette betyr ikke at komiteene ikke kan arbeide med andre temaer dersom det viser at det blir tid til

52 det, men AU ønsker å gjøre en tydelig prioritering i mandatene. Ved mulighet for arbeid med andre

53 tema og saker, regner vi med at dette er noe den enkelte komM kan vurdere i dialog med AU. I
54 vår vurdering av mandatet har AU tatt stilling til både NSOs valgprioriteringer for perioden 2021-

55 2025 og andre prosesser i sektoren.

56 Arbeidsutvalget ønsker å understreke at komiteene har frihet og myndighet til å tolke mandatet sitt

57 innad i gruppen.

58 FAG- OG FORSKNINGSPOLITISK KOMIT (FFPK)
59 Flere av høringssvarene som har kommet inn trekker frem finansieringssystemet og i tråd med

60 NSOs ønske om at dette skal revideres anser AU det som viktig at det kommer et størst mulig

61 grunnlag for videre arbeid. AU ser det hensiktsmessig at FFPK arbeider med denne

62 problematikken da finansieringssystemet er sentralt i både utdanning og forskning.

63 VELFERD - OG LIKESTILLINGSPOLITISK KOMIT (VLPK)
64 Punktet er en videreføring av sittende komite sitt tilsvarende punkt. Sittende komite har gitt

65 tilbakemelding på at de ikke fått muligheten til å starte på dette, utover å samle et par

66 ressursdokumenter. Dette er et viktig strategisk punkt for NSO og både AU og avtroppende komite

67 ønsker at dette blir videreført til neste års komite. Komiteen påpeker at punktet slik det står i dag,

68 er ekstremt stort, og oppfordrer SST til å tenke på hvor stor rapport det forventes levert basert på

69 dette punktet, og at det eventuelt kun tildeles et mandatpunkt til, dersom punktet ikke snevres inn

70 på noen måte.
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71 Av hensynet til tid som avtroppende komite selv peker på er det kun foreslått ett punkter på

72 mandatet til VLPK for 2020/2021.

73 LÆRINGSMILJØPOLITISK KOMITE (LMPK)
74 Punktet er en videreføring av tidligere mandat. Tilrettelegging har vært et stort fokus i NSO i flere

75 år. Med revidering av UH- loven kom det også nye forslag til nettopp krav om tilrettelegging. AU

76 mener det er viktig å innhente så mye informasjon som mulig på ulike tilretteleggingstilbud på ulike

77 institusjoner, som senere kan brukes for å sørge for at alle har det tilbudet de har rett på.

78 INTERNASJONAL KOMITE (IK)
79 Bærekraftsmålene har og krever fortsatt mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt,

80 og regjeringen har tidligere prioritert dette arbeidet. Sittende komite anbefaler at dette

81 mandatpunktet videreføres til det kommende året også. NSO mener at utdanning og forskning er

82 avgjørende for å nå målene, og vil arbeide for å få økt oppmerksomhet på bærekraftsmålene i

83 høyere utdanning.

84 Internasjonal mobilitet har hatt et stort fokus under koronakrisen. Både internasjonale studenter i

85 Norge, innveksling og utveksling er påvirket. Arbeidsutvalget mener det vil være hensiktsmessig

86 for videre arbeid at internasjonal komite innhenter og kartlegger praksisene rundt mobilitet på ulike

87 utdanningsinstitusjoner i lys av koronakrisen.

88 INNSTILLING
89 Sentralstyret vedtar mandatet til fagrådet og de politiske komiteene.

90 Sentralstyret tar høringssvarene til orientering.

91
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SST5 05.04 - 19/20  Mandat for de politiske komiteene og fagrådet 2020/2021  vedlegg 1

i VEDLEGG 1: MANDAT FAGRÅD OG POLITISKE KOMITEER 2020/2021

2 MANDAT FOR FAGRÅDET

	

3 • Arbeide for gjennomslag og løfte NSOs politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR)

	

4 gjennom sine respektive fagstrategiske enheter.

5 MANDAT FOR POLITISKE KOMITEER

	

6 • De politiske komiteene kan bli spurt om å bistå arbeidsutvalget i dagsaktuelle saker som

	

7 angår komiteens ansvarsområde.

8 MANDAT FOR FAG- OG FORSKNINGSPOLITISK KOMIT (FFPK)

	

9 • Innhente kunnskap om finansieringssystemet og samle dette i en rapport til videre bruk i

	

10 organisasjonens arbeid med å få systemet revidert. Sammen med arbeidsutvalget
11 fastsettes fokus og fremdrift i arbeidet.

12 MANDAT FOR VELFERDS - OG LIKESTILLINGSPOLITISK KOMIT (VLPK)

	

13 • Gjennomgå og analysere nasjonale strategier fra andre land i Europa (EHEA) for

	

14 rekruttering, inkludering og mangfold (National Access Plan) for å vurdere relevante tiltak

	

15 og muligheter i videre arbeid med en nasjonal strategi for mangfold, inkludering og

	

16 rekruttering i Norge.

17 MANDAT FOR LÆRINGSMILJØPOLITISK KOMIT (LMPK)

	

18 • Kartlegge studenters tilretteleggingstilbud i høyere utdanning. Herunder se på informasjon

	

19 og tilgang til tilbudet ved institusjonene, samt hvordan studenter opplever

	

20 saksbehandlingen.

21 MANDAT FOR INTERNASJONAL KOMIT (IK)

	

22 • Ferdigstille kartleggingen av hvordan UH-sektoren jobber med å implementere

	

23 bærekraftsmålene i forskning og høyere utdanning og foreslå tiltak for NSO og NSOs

	

24 medlemslag for å sørge for raskere implementering.

	

25 • Innhente og kartlegge de ulike praksisene rundt internasjonal mobilitet på ulike

	

26 utdanningsinstitusjoner i lys av koronakrisen.

1 sider
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i VEDLEGG 2: HØRINGSBREV MANDAT FOR FAGRÅDET OG POLITISKE
2 KOMITEER 2020-2021
3
4
5

	

6 Dere får med dette mulighet til å komme med innspill til mandat for de politiske komiteene og

	

7 fagrådet i NSO for perioden 2020/2021. Mandatene skal vedtas på sentralstyremøte 6.-7. juni, og

	

8 trer i kraft 1.juli 2020. Som følge av situasjonen vi står i, og som et ledd for å gjøre arbeidet til de

	

9 politiske komiteene og fagrådet lettere tilgjengelig for organisasjonen, ser forslaget til mandat litt

	

10 annerledes ut enn tidligere år.

11

	

12 Det er med hensikt stilt store og åpne spørsmål da vi vil ha flest mulig innspill til mandatet.
13
14

15  Spørsmål til høringen:

	

16 Med utgangspunkt i NSO sine valgprioriteringer for 2021-2025, hvilke tematikker burde NSO jobbe

	

17 med innenfor deres fagfelt i denne stortingsperioden?

	

18 Hvilke temaer/problemstillinger som vi ser nå burde NSO, hovedsakelig komiteene og fagrådet,
19 jobbe med den neste perioden?

20
21 Svarfrist: fredag 15.mai klokken 12:00

	

22 Høringssvaret kan sendes til christina@student.no

23

24 Lykke til, og bare spør dersom dere lurer på noe angående punktene

25

	

26 Hilsen fra Arbeidsutvalget
27

	

28 Høringen er sendt ut til
29 Avtroppende komiteer (FFPK, VLPK, IK og LMPK)
30 Avtroppende fagråd
31 Påtroppende arbeidsutvalg
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i VEDLEGG 3: HØRINGSSVAR MANDAT FOR FAGRÅDET OG POLITISKE
2 KOMITEER 2020-2021

3 Vedlagt ligger høringssvar fra FFPK, VLPK, UHR-MNT og UHR-HUM

4 FFPK SINE KOMMENTARER TIL MANDAT

	

5 Komiteen mener det er mest hensiktsmessig for NSO om komiteen har et mer fleksibelt mandat

	

6 som gjør det mulig å tilpasse aktivitet om det viser seg nødvendig. Det gjelder både for et langt

	

7 lengre perspektiv, og for ting som kan oppstå underveis. Altså at det kan være hensiktsmessig at

	

8 komiteen jobber etter enkelte punkter som kan brukes noen år frem i tid, og samtidig har en

	

9 fleksibilitet til å kunne bistå mer umiddelbart underveis i perioden sin.

	

10 Forslag til punkter å jobbe ut i fra:

11 • Hvor tilgjengelig er forskning for studenter på ulikt nivå per dags dato?

	

12 • Forskerlinjer - positive og negative sider ved ordningen. Er resultatene de man ønsker?

	

13 • Likestilling i ulike forskningsmiljøer - forbilder i akademia fra en mangfoldig bakgrunn."

8 sider



14 HØRING AV MANDAT TIL KOMITE, FRA VLPK
15 Velferd- og likestillingspolitisk komite har fått muligheten til å komme med innspill på hva neste års

16 komite skal ha i sitt mandat. Da NSO ikke har vedtatt handlingsplan for det kommende året har vi

17 tatt utgangspunkt i valgprioriteringene til NSO, og svarer på følgende spørsmål:

18  Med utgangspunkt i NSO sine valgprioriteringer for 2021-2025, hvilke tematikker burde NSO

19  jobbe med innenfor deres fagfelt i denne stortingsperioden?

20 Velferd favner så mangt. Vi har valgt å trekke frem tre punkter som vi ser for oss kan være på

21 dagsorden det kommende året. Det er ikke mulig å prioritere alle punktene nå i første omgang.

22 VLPK ser det naturlig, på grunn av situasjonen som har preget våren, at studiestøtte fortsetter å

23 være en tematikk det jobbes mye med, både for å styrke den jevne student, og også studenter i

24 situasjoner med nedsatt funksjonsevne og studenter med barn.

25  I  tillegg skal det bli utarbeidet en ny levekårsundersøkelse. Resultatene fra denne undersøkelsen

26 vil være med å sette fokus på hva NSO kommer til å jobbe med når resultatene blir klare. At AU

27 med eventuell bistand fra komiteene er på når denne undersøkelsen skal lages, er viktig. En god

28 undersøkelse vil gi gode svar. Det vil komme NSO til gode at studentene som er valgt ut til å

29 svare, faktisk gjør det. Om AU da kan være med for å få studentene til å ville svare, vil være et

30 smart trekk.

31 Selv om vi nå får en levekårsundersøkelse som vil fortelle oss mer om studentenes helse, mener

32 vi på bakgrunn av VLPKs funn fra finansieringen av studenthelse, at vi ikke kan vente med å styrke

33 psykisk helsevern gjennom økte statlige tilskudd. Dette er et aktuelt tema og ta for seg også før vi

34 får svarene fra levekårsundersøkelsen og neste SHoT undersøkelse.

35  Hvilke temaer/problemstillinger som vi ser nå burde NSO, hovedsakelig komiteene og

36  fagrådet, jobbe med den neste perioden?

37 VLPK 19/20 har fullført to av tre mandater som ble tildelt våren 2019. Vi står derfor igjen med

38 mandatet  "Gjennomgå og analysere nasjonale strategier fra andre land i Europa (EHEA) for

39  rekruttering, inkludering og mangfold (National Access Plan). Foreslå strategiske tiltak de ser er

40  nødvendig for vår sektor".  Sittende komite har ikke fått muligheten til å starte på dette, utover å

41 samle et par ressursdokumenter. Vi synes derimot at dette ser veldig interessant ut og vil ønske at

42 dette blir videreført til neste års komite. Vi vil påpeke at punktet slik det står i dag, er ekstremt stort.

43 Vi oppfordrer SST til å tenke på hvor stor rapport det forventes levert basert på dette punktet, og at

44 det eventuelt kun tildeles et mandatpunkt til, dersom punktet ikke snevres inn på noen måte.

45 På bakgrunn av prioriteringen "Studenters psykiske helsevern må styrkes gjennom økte statlige

46 tilskudd", kan det være et naturlig steg videre i arbeidet at VLPK blir tatt med inn i de videre

47 prosessene på dette området. Et mandat tilknyttet dette punktet kan også være hensiktsmessig.

48 Det er variasjon fra landsdelene hvorvidt de får tilskudd fra helseforetak eller andre statlige

49 bidragsytere. Vi har et mulig forslag til mandat, men vi er åpne for en annen ordlyd om dette skulle

50 være aktuelt. Mulig forslag er: "Bistå arbeidsutvalget dersom de trenger ytterligere kartlegging eller

51 informasjonsgrunnlag for arbeidet med økte statlige tilskudd til studenters psykiske helsevern."

52 Det siste punktet vi ser for oss, tatt fra valgprioriteringene handler om studentboliger. Da det er

53 flere punkter knyttet opp mot studentboliger i prioriteringene kan en kartleggingen være aktuell før

54 jobben tas videre hos AU et av de kommende årene. Det er en velkjent utfordring at det bygges for

55 få studentboliger. Vi ser for oss at VLPK det kommende året kan jobbe med et punkt som

56 kartlegger utfordringene rundt studentboligbygging, siden dette virker å være forskjellig fra de ulike
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57 kommunene. Dette både når det kommer til om det er mangel på tomt, økonomiske midler, trege

58 prosesser eller ulike tilskudd eller restriksjoner fra kommunene. Forslag til mandat kan derfor

59 være: "Gjennomføre en kartlegging av utfordringer knyttet til studentboligbygging og komme med

60 en vurdering på om det er spesifikke områder hvor NSO kan påvirke."

61 Avslutningsvis ber vi SST tenke gjennom at mandatene som tildeles komiteene må være

62 gjennomførbar av en komite bestående av studenter med ulikt kompetansegrunnlag.
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63 HØRINGSSVAR TIL NSO

64 1. Med utgangspunkt i NSO sine valgprioriteringer for 2021-2025, hvilke tematikker

65 burde NSO jobbe med innenfor deres fagfelt i denne stortingsperioden?

66 Til delen om «Like muligheter til utdanning»

67 • Det bør utredes å sørge for at alle studenter er ulykkesforsikret på sitt studiested.

68 Til delen om «Høy kvalitet i utdanning og forskning»

69 • Kunnskap om bærekraftig utvikling skal inn i undervisningen allerede fra grunnskolen
70 av. Dette for å sikre visjonen om et fremtidig nullutslippsamfunn.
71 • Undervisning om klima- og miljøutfordringer skal inngå i alle studieretninger innen
72 naturvitenskapelige og teknologiske fag.
73 • Det skal jobbes for at studenter skal få mulighet til å delta i forskningsprosjekter tidlig i
74 studieløpet.
75 • Økte midler til forskning rettet mot klimatilpasning og klimarelaterte problemstillinger.

76 2. Hvilke temaer/problemstillinger som vi ser nå burde NSO, hovedsakelig komiteene

77 og fagrådet, jobbe med den neste perioden?

78 Underfinansiering av utdanninger:

79 • Når man ser på det helhetlige finansieringssystemet, bør NSO se på
80 finansieringskategoriene og løfte ulike utfordringer som utdanninger opplever som
81 resultat av underfinansiering. Ingeniørutdanningene er et eksempel på dette.
82 • Manglende oppfølging og veiledning av ansatte og studentassistenter,
83 laboratorieutstyr er noen av utfordringene som kan nevnes.

84 Konsekvensene av overbooking:

85 • Det er planlagt 4000 ekstra studieplasser til neste år for å løse noe av arbeidsledighet
86 pga. coronasituasjonen. Regjeringen foreslår av 1472 av 4000 plassene skal være
87 innen Matematikk, naturvitenskap og teknologi.
88 • Det er allerede et stort problem med overbooking i høyere utdanning, men hvordan vil
89 øke studieplasser påvirke kvaliteten i utdanningene?

90 14.  mai  2020

91 Med vennlig hilsen

92 Joel Gianni, Cecilie Bjørnsdotter Raustein, Haakon Ludvig Ervik

93 Studentrepresentanter i UHR-MNT

94
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95 HØRING: MANDAT FOR FAGRADET OG POLITISKE KOMITEER 2020/21

	

96 Kjære arbeidsutvalget, sentralstyret og andre interesserte.

	

97 Studentrepresentantene i UHR-Humaniora takker for muligheten til å svare på høringen og ber om

	

98 at vår årsrapport leses sammen med dette høringssvaret, ettersom de to dokumentene utfyller

	

99 hverandre.  I  dette høringssvaret svarer vi på de to åpne spørsmålene vi mottok av arbeidsutvalget

	

100 den 7. mai 2020.

101
102

	

103 Som de gode humanistene vi er, begynner vi med å tolke spørsmålet.  Vårt fagfelt  definerer vi som

	

104  1) fagfeltet til UHR-Humaniora  og  2) fagrådet.

	

105 Fagrådet har flere utfordringer når det gjelder form/struktur (kommunikasjon, oppfølging og

	

106 samlingspunkt), men funksjonen er temmelig klar. Vi vil derfor fokusere på de punktene der vi

	

107 opplever at  2) fagrådet  i dag bidrar i organisasjonen, og ellers fokusere på det som gjelder  1)
108  fagfeltet til UHR-Humaniora, inkludert de underlagte nasjonale fagorganene  og mulighetene
109 vi ser der i den kommende perioden for påtroppende studentrepresentanter.

	

110 Vi har sett på NSO sine valgprioriteringer for 2021-2025, og mener at følgende tematikker er

	

111 viktige for denne stortingsperioden:

112

	

113 Finansieringssystemet drøftes regelmessig på møter i både UHR-Humaniora og i de underlagte

	

114 nasjonale fagorganene. Det viktigste møtet i UHR-Humaniora er det årlige enhetsmøtet, som i år

	

115 fant sted 14. mai på Zoom (heretter EM2020). Både finansieringskategorier (der majoriteten av

	

116 studieprogrammene tilknyttet UHR- Humaniora havner i laveste finansieringskategori) og

	

117 tellekantsystem for studiepoengproduksjon, gjennomføring/kandidatproduksjon og publisering er

	

118 fremtredende problemstillinger. Forskningsfinansiering, spesielt fra NFR, er også et sentralt tema i

	

119 UHR-Humaniora.

	

120 Humaniorameldingen (Meld. St. 25 (2016-2017)), HUMEVAL (evaluering av humanistisk forskning

	

121 i Norge), arbeidslivsmeldingen (+ NOKUTs evaluering av praksis og arbeidsrelevans i

	

122 disiplinfagene) og mobilitetsmeldingen er, og har vært, veldig viktige saker for UHR-Humaniora i

	

123 flere år. Det siste året har revideringen av UH-loven, styringsmeldingen, humaniora i

	

124 grunnutdanningen (bl.a. Lied-utvalgets rapport), den nye språkloven og stortingsmelding om språk

	

125 vært viktige temaer.  I  alle disse områdene er finansiering et viktig moment, selv om det ofte er

	

126 uklart hvilke midler som vil følge med for å gjennomføre foreslåtte tiltak.

	

127 Rapporten om særfinansiering av små humanistiske fag har skapt mye debatt i humanioramiljøet.

	

128 Ekspertgruppen, ledet av Einar Lie, leverte rapporten på høring tidlig i vår, og på EM2020 ble det

	

129 uttrykt klare forventninger til departementet om at denne debatten må tas videre, selv om det
130 vanskelig vil la seg gjøre å komme til en konsensus om hva som er både "små" og "utsatte"

	

131 humaniorafag.
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132 Vi mener derfor at denne valgprioriteringen vil være veldig viktig i kommende periode:
133
134
135

136 Til opplysning kan vi legge til at UHR-Humaniora har følgende punkt i sin handlingsplan (2019-
137 2023): "Argumentere for høyere finansieringskategorier knyttet til kostnadskrevende
138 kvalitetsutvikling i humaniorafagene". Det viser misnøye med dagens finansieringssystem, og vi
139 mener at UHR-Humaniora og antakeligvis andre fagstrategiske enheter vil være gode
140 samarbeidspartnere i arbeidet med å gjennomgå dagens finansieringssystem.

141 Disse momentene henger naturligvis også tett sammen med følgende punkter i
142 valgprioriteringene:

143

144
145
146
147
148

149 Disse punktene har ikke blitt løftet i særlig grad i de fagstrategiske enhetsmøtene i 2019 og 2020
150 eller i arbeidsutvalgsmøtene, og er heller ikke egne tema i handlingsplanen. Det er derfor gode
151 muligheter for at påtroppende studentrepresentanter kan jobbe for å løfte disse i den kommende
152 perioden. UHR- Humaniora er opptatt av at studentene opplever høy forsknings- og
153 utdanningskvalitet, og har snakket mye om arbeidsrelevans og praksis. Tverrfaglighet og bærekraft
154 var planlagt som tema på et felles seminar for UHR-Humaniora og UHR-Samfunnsfag i forbindelse
155 med EM2020. Humanistiske studieprogrammer har fått kritikk for å ha for lite opplæring i metode,
156 blant annet av Civital. Humanistisk metode er mangfoldig, og for å sikre høy kvalitet i utdanningen
157 og sikre kompetente framtidige humanister, tenker vi at forskningsaktiv og forskningsnær
158 undervisning kan være en hensiktsmessig problemstilling å jobbe med. Fag- og forskningspolitisk
159 komM har gjort et utmerket arbeid med å finne eksempler på beste praksis2, og dette vil være et
160 godt utgangspunkt for videre arbeid for å løfte temaet i UHR-Humaniora.

161 Innledningsvis nevnte vi studiepoengproduksjon og gjennomføring/ kandidatproduksjon. Et sentralt
162 beslektet tema er frafall. I inneværende periode har fagrådet fått i mandat å  "Iøfte spørsmål
163  tilknyttet fagspesifikt frafall i møter i de fagstrategiske enhetene".  Den viktigste saken på
164 EM2020 var nettopp fagspesifikt frafall. Mange gode tiltak ble skissert, og vi kommer gjerne med
165 mer informasjon til de som er interessert. Se også årsrapporten vår. Vi legger ved ett av de aller
166 mest spennende her: Informasjonskampanje til studenter om hvor mye de faktisk "koster"
167 samfunnet og hvilke økonomiske konsekvenser det får når man ikke gjennomfører eksamen.

168

169 I inneværende periode har fagrådet fått i mandat å  "arbeide for at alle studenter i større grad
170  skal få oppleve et akademia der deres språklige behov blir møtt - både faglig og
171  identitetsmessig".  På EM2020 ble både språkloven og språkmeldingen diskutert, og da spesielt
172 med tanke på utviklingen av norsk som fagspråk. Når vi ser på valgprioriteringene, tenker vi at det
173 er spesielt to punkt som er interessante å trekke fram i forlengelsen av diskusjonen vi hadde om
174 språk:
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175
176
177

178

179 For det første mener vi at diskusjon om språk vil være essensielt i utviklingen en nasjonal strategi
180 med tiltak som sikrer tilgang til, og mangfold ved, høyere utdanningsinstitusjoner. Da er
181 bevisstgjøring av språkbruk i utdanning, forskning og formidling et viktig steg. På EM2020 ble det
182 uttrykt at en del av utviklingen virker planløs og at man sklir over mot bruk av engelsk uten at dette
183 egentlig er tilsiktet. Ved økt bruk av norsk som fagspråk blir det også mer naturlig å jobbe for at
184 alle internasjonale studenter som studerer ved norske utdanningsinstitusjoner tilbys gratis
185 norskkurs.

186 I første del nevnte vi det påfølgende punktet fra valgprioriteringene. Det punktet
187 henger sammen med det siste punktet i fagrådets mandat:  "Iøfte bærekraftsmålene i møter og
188  jobbe for at fagområdene tar et større ansvar når det kommer å implementere dem i høyere
189  utdanningssektoren".

190
191

192 Dette punktet hadde vi sett frem til å jobbe med i forbindelse med det felles seminaret med UHR-
193 Samfunnsfag som tidligere nevnt, men slik gikk det ikke. Enhetsmøtene er stort sett fylt opp av
194 saker det er viktig å få diskutert når alle medlemsinstitusjoner og nasjonale fagorganer er samlet,
195 og seminarene gir derfor etter vår mening den beste muligheten til å løfte mer overordnede temaer
196 - slik som tverrfaglighet og bærekraft. Vår ambisjon var å bruke seminaret på å spre informasjon
197 om hvordan hvordan NSO mener at institusjonene bør jobbe for å implementere bærekraftsmålene
198 i forskning og høyere utdanning raskere enn de gjøres i dag. For å få til dette hadde vi tenkt å be
199 om råd og innspill fra Internasjonal komM for å være helt oppdatert på deres funn og
200 konklusjoner.

201 Erlend deltok på bærekraftskonferansen ved UiB i februar 2020 på vegne av fagrådet og syntes
202 det var en god arena for å bli kjent med andre tillitsvalgte som jobbet med dette tema, både fra
203 andre deler av NSO og fra medlemslagene. Hvis samme mulighet byr seg neste år, håper vi at
204 flere vil ha anledning til å delta!

205
206

207 Et viktig tema som komiteene og fagrådet bør jobbe med den neste perioden er koronakrisen og
208 hva denne har hatt å si for nåtidens og fremtidens forskning og utdanning i Norge.

209 Erfaringer fra den umiddelbart nødvendige omstillingen til digital undervisning og vurdering vil
210 være viktig å få diskutert mens det fortsatt er friskt i minne. Hva har vi lært og hvilke konsekvenser
211 har krisen hatt for undervisning, forskning, innovasjon og formidling? Dette oppfordrer vi NSO til å
212 sette av tid og ressurser til å følge opp i den kommende perioden.

213 Etter to måneder med erfaring fra (hyppig) bruk av diverse videokommunikasjons- verktøy, håper
214 vi at opplæring, oppfølging og generell meningsbrytning vil være lettere å organisere i den
215 kommende perioden. Forhåpentligvis får fagrådet en reell mulighet til å møtes oftere enn det som
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216 har vært mulig før. Det er en mulighet vi oppfordrer både fagrådet og alle som er interessert i møte
217 fagrådet til å benytte seg av.

218  I  første del av høringsutkastet har vi nevnt flere store temaer, og for å kunne snakke om disse på
219 beste måte i de fagstrategiske enhetene, mener vi at det er viktig at fagrådet får tilbud om kurs og
220 opplæring i disse temaene. Det å kjenne til gangen i enhetsmøtene er naturlig nok første steg,
221 men det er samtidig svært viktig å ha inngående kjennskap til det som skjer politisk i den
222 fagstrategiske enheten. Å opparbeide seg kunnskap om revideringen av UH-loven,
223 styringsmeldingen, arbeidsrelevansmeldingen, mobilitetsmeldingen og alle andre relevante lover,
224 meldinger, dokumenter og ikke minst NSOs egen politikk, er et tids- og ressurskrevende arbeid.
225 Det er derfor spesielt viktig at fagrådet blir bevisstgjort på hva de kan, både samlet og hver for seg.
226 Dette fordrer økt samarbeid mellom fagrådet og komiteene, og ideelt sett mellom fagrådet og
227 organisasjonen ellers.

228 Beste hilsen fra stuene våre,

229 Erlend S. Grønvold og Marius F. L. Hillestad, Studentrepresentanter i UHR-
230 Humaniora og medlemmer av fagrådet
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