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VEDLEGG 1: RAPPORT ARBEIDSUTVALGET 1 
Dette er arbeidsutvalgets (AU) rapport til Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2022 2 
(LM12). Rapporten tar for seg arbeidet i perioden AU troppet på 1. juli 2021 til rapporten er 3 
ferdigskrevet 22. Mars 2022. Rapporten omhandler overordnede temaer for perioden og er 4 
deretter lagt opp etter handlingsplanen som ble vedtatt på forrige landsmøte.  5 

Det blir også en muntlig orientering i møtet. Vi vil oppfordre alle til stede på landsmøtet om å stille 6 
spørsmål og kommentere arbeidet som har blitt gjort. 7 

Arbeidsutvalget orienterer også skriftlig til hvert sentralstyremøte, og disse rapportene vil supplere 8 
denne rapporten. Rapportene til de enkelte sentralstyremøtene kan dere lese her:  9 

SST1 - https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2021/09/Rapporter.pdf 10 
SST2 - https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2021/10/Rapporter.pdf 11 
SST3 - https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2021/11/Rapporter.pdf 12 
SST4 - https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2022/02/Rapporter.pdf 13 

Generelt 15 

Akademisk ytringsfrihet 16 

28. Mars leverer ekspertgruppa for akademisk ytringsfrihet sin NOU (Norges offentlige 17 
utredninger). Vi har hatt en representant i ekspertgruppa, og gleder oss til lanseringen og 18 
mottagelsen av rapporten. For NSO har det vært viktig at studentperspektivet er med i helheten, at 19 
studenter får styrket akademisk (ytrings)frihet og at Students at risk-ordningen blir videreført og 20 
gjort permanent.  21 

Desentralisert utdanning 22 

Desentralisert utdanning er aktualisert av regjeringa, og fra Hurdalsplattformen vet vi at 23 
intensjonen til regjeringen er å styrke det desentraliserte tilbudet og møte regionale 24 
kompetansebehov. Vi har hatt flere samtaler og møter med representanter fra regjeringspartiene 25 
og regjeringa, hvor vi har snakket om regjeringas planer om studiesentrene og desentralisert 26 
utdanning. Sentralstyret i NSO hadde en diskusjonssak om desentralisering på sentralstyremøte 3, 27 
4. desember i fjor, og denne diskusjonen la grunnlaget for et supplerende politisk dokument som 28 
skal behandles av Sentralstyret på sentralstyremøte 6, 20.-22. Mai 2022. 29 

https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2021/09/Rapporter.pdf
https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2021/09/Rapporter.pdf
https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2021/10/Rapporter.pdf
https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2021/10/Rapporter.pdf
https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2021/11/Rapporter.pdf
https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2021/11/Rapporter.pdf
https://student.prod08.dekodes.no/content/uploads/2022/02/Rapporter.pdf
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Finansieringssystemet 30 

17. Mars leverte Finansieringsutvalget sin rapport til 31 
Kunnskapsdepartementet: Finansiering av universiteter og høyskoler - 32 
regjeringen.no. Vi har hatt en representant i utvalget, og er glad for at det 33 
foreslås et enklere finansieringssystem, med færre indikatorer, som dyrker 34 
kvalitet framfor kvantitet, og mangfold framfor homogenitet. I hovedtrekk 35 
foreslår utvalget å øke basisbevilgningen, redusere antall indikatorer til to, 36 
knytte finansiering til utviklingsavtalene, redusere antall 37 
finansieringskategorier og finansiere videreutdanning og 38 
fleksible/desentraliserte tilbud over rammebevilgningen. Vi er fornøyde 39 
med hovedtrekkene, at det ikke foreslås nye indikatorer, at 40 
utviklingsavtalene skal utarbeides med medvirkning av 41 
studentdemokratiene og at studiesentrene må sørge for at studentenes læringsmiljø og 42 
studentvelferd blir sikret. 43 

Vi er kritiske til at utvalget begrenser gratisprinsippet til å kun gjelde ordinære gradsutdanninger. 44 
Dette er noe som hinder like muligheter for høyere utdanning, og gjør at studenter som tar 45 
årsstudium eller annen kompetansepåfyll selv må ta regningen for dette, selv om det er behov for 46 
kompetansen i samfunnet.  47 

Les mer her: Et angrep på gratisprinsippet! (student.no) 48 

Leiemarkedsundersøkelsen 49 

Sammen med analysebyrået Analyse & Tal har vi jobbet med å gjennomføre NSOs egne 50 
Leiemarkedsundersøkelse, som ble vedtatt av det forrige sentralstyret. 51 

Leiemarkedsundersøkelsen er tredelt, og vil kunne være et viktig verktøy for å styrke vårt krav om 52 
flere studentboliger og for å sikre studenters rettigheter på det private leiemarkedet. 53 

Undersøkelsen er delt inn i tre deler, med tre tilhørende rapporter. I skrivende stund er den første 54 
rapporten ferdig, og de tre rapportene vi vil sitte igjen med vil være: 55 

1. Analyse av annonser på det private leiemarkedet i Norge. 56 
2. Undersøkelse av studenters erfaringer og opplevelser på leiemarkedet i Norge. 57 
3. Analyse av eierskapsforhold og styrerelasjoner i det private leiemarkedet. 58 

Tiltakspakke 59 

Etter innspill fra medlemslagene våre, har vi sett at lavterskel-midlene som ble brukt på tiltak for å 60 
bedre psykisk helse blant studenter gjennom gjenåpningen kom godt med, og var veldig viktige for 61 
mange. Det har vært viktig for oss at midlene blir gitt med færrest mulig restriksjoner, men at 62 
studentdemokratiene lokalt må være med å bestemme over hvordan midlene skal brukes. Vi er 63 
glade for gjennomslag for flere krisemidler på nyåret, og vet disse har kommet godt med.  64 

 65 

Samarbeid med UHR 66 

Samarbeidet med UHR, både gjennom styrearbeid og de fellesstrategiske enhetene, har vært 67 
svært godt denne perioden. Vi er enige om mye, og opplever at UHR hører på våre meninger. 68 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler/id2904847/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler/id2904847/
https://student.no/aktuelt/pressemeldinger/et-angrep-pa-gratisprinsippet
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Blant annet har de tatt med to av våre statsbudsjettkrav (studentøkonomi og studentboliger) i sine 69 
budsjettprioriteringer. De har også satt opp samarbeid med studentdemokratiene i sin 70 
handlingsplan, og kommer til å fokusere på dette i år. Vi jobber for at de også skal inkludere at 71 
studenter ikke skal ta regningen for kostnader knyttet til å gjennomføre studieløpet, som praksis, 72 
ekskursjon, lab og annet. Vi jobber også for at institusjonene utarbeider tiltak for å inkludere flere 73 
studenter i forskning, og øker sin studentinnovasjon. 74 

Strømstipend 75 

Da strømprisene økte i høst, hørte vi fra flere medlemslag og studenter hvor studenter ikke hadde 76 
råd til å betale strømregningene, på grunn av dårlig kjøpekraft. Da regjeringen kom med den første 77 
strømpakken, var ikke studenter en del av den. Vi sendte derfor inn våre innspill, og ba om en 78 
strømpakke som også inkluderer studenter spesifikt. Den første pakken vi ble tilbudt var på 1200 79 
kroner i stipend, og 1800 kroner i lån. Vi ga beskjed om at vi forventet å få pakken som stipend, og 80 
fikk gjennomslag for dette i slutten av januar. Dette var et stort gjennomslag for oss, og gjorde at 81 
alle studenter som kunne bevise at de betaler for strøm kunne søke et ekstra stipend på 3000 82 
kroner. 83 

UH-loven  84 

Før arbeidsutvalget som sitter nå ble ny lov om universiteter og høyskoler vedtatt i Stortinget, i mai 85 
2021. Loven inneholdt at det skulle være minst to sensorer til alle vurderinger med 86 
bokstavkarakter, og hvor en av sensorene skal være ekstern. Det har vært flere medieutspill i 87 
denne sammenhengen, også fra NSOs egne medlemslag som problematiserer denne 88 
lovendringen. Medlemslagene er ikke bundet til NSOs politikk, og det har vært stort 89 
meningsmangfold rundt best mulig sensur, men også vurderingsform og undervisning, som 90 
kommer alle studenter til gode.  91 

I løpet av våren har regjeringen varslet et forslag om å utsette implementeringen av to-92 
sensorordningen, i tillegg til en helhetlig gjennomgang av UH-loven. En helhetlig gjennomgang er 93 
noe NSO har bedt om, da det er stort behov for at lovteksten er sammenhengende og enkel å 94 
orientere seg i for brukerne. NSO har jobbet for at den vedtatte lovteksten skal bestå, og arbeider 95 
for få mer gjennomslag og de allerede innspilte høringsforslagene i en helhetlig gjennomgang av 96 
lovverket.  97 

 98 

Nye student.no 99 

Vi fikk gleden av å overta prosjektet med nye nettsider fra det forrige arbeidsutvalget. De nye 100 
nettsidene ble lansert fredag 04. mars, og er mildt sagt en god oppgradering fra våre tidligere 101 
sider. Nettsidene er laget i samarbeid med Bonefish AS, som har vært ekstern utvikler av de nye 102 
sidene. 103 

For å oppsummere kort har NSO nå fått en mer estetisk nettside med en bedre søkefunksjon, som 104 
i tillegg er mer brukervennlig for studenter og andre interessenter. De nye nettsidene vil være et 105 
viktig verktøy for å styrke NSOs eksternkommunikasjon i årene som kommer. 106 

Selv om de nye nettsidene er lansert, er de i skrivende stund enda ikke helt ferdige. Det arbeides 107 
kontinuerlig med å flytte innhold fra de gamle nettsidene over til den nye, med mål om at vi kan 108 
fjerne linken til de gamle nettsidene på bunnen av den nye siden. 109 
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Internasjonalt  110 

Vi har skrevet forslag til internasjonal plattform som alle ledd i 111 
organisasjonen og samarbeidspartnere har fått kommet med 112 
innspill til.  113 

Det har blitt vedtatt tre resolusjoner om solidaritet med studenter i 114 
Afghanistan, Hviterussland og Ukraina. De har blitt aktiv brukt i 115 
møter med politikere og andre samarbeidspartnere og har ført til 116 
flere gjennomslag for studenter.  117 

Vi har vært aktive deltagere på møter med andre land, både 118 
gjennom Nordisk Ordförende møte (NOM) og European Students’ 119 
Union (ESU).  120 

Vi har samarbeidet gjennom året med Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond 121 
(SAIH) og Association of Norwegian Students Abroad (ANSA). Vi bidrar også i arbeidet frem til 122 
utdelingen av Studentenes fredspris.  123 

   124 

Lobbyvirksomhet 125 

Vi har også jobbet mye med å opprette relasjoner til det nye Stortinget og den nye regjeringen. Det 126 
er viktig for oss med gode relasjoner til de folkevalgte politikerne, og vi har prioritert å bruke tid på 127 
å møte regjeringen og Stortinget i deres fora. I tillegg har vi prioritert en god dialog fortløpende, og 128 
vi har kontaktet politisk ledelse (og de oss) når saker har dukket opp. 129 

 130 

 132 

 133 

Handlingsplanen for 2021/2022 134 
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Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet. 135 

Statsbudsjettprioriteringene våre er noe av det mest omfattende arbeidet NSO jobber med i løpet 136 
av året. Det tar lang tid å få gjennomslag for de store endringene, noe som er årsaken til at våre 137 
statsbudsjettkrav ofte er de samme fra år til år. Vi har fått jobbet med statsbudsjettet for 2022, og 138 
for 2023. 139 

NSOs krav til statsbudsjettet for 2022 er: 140 

• Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 141 
• Det skal gis tilskudd til bygging og oppgradering for å nå et mål om 20 prosent 142 

dekningsgrad. 143 
• Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen. 144 
• Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 145 

Da forslaget til statsbudsjettet for 2022 ble sluppet av Solberg-regjeringen var det ikke noe særlig å 146 
juble for, for oss. Studiestøtten ble ikke foreslått økt utover en prisjustering på 2,0 prosent, noe 147 
som på sikt mest sannsynlig vil føre til en videre nedgang av studiestøtten mot grunnbeløpet i 148 
folketrygden (G). Vi var mildt sagt ikke positive, men snudde oss til den nye regjeringen ledet av 149 
Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, og ba dem om å øke studiestøtten til 1,5 G i 150 
samarbeid med SV. 151 

Tilleggsproposisjonen til den nye regjeringen kom, og vi fikk bekreftet at heller ikke de ville 152 
prioritere studentene og bedre vår økonomiske situasjon, til tross for at det var noe de tre partiene 153 
hadde gått på valg på. En satsning på studenter med barn er ikke en satsning på alle studenter, og 154 
når de heller ikke leverte på dette kan vi nok si at studentene ble glemt. Den nye regjeringen valgte 155 
i tillegg å kutte 20 millioner kroner fra tilskuddet til samskipnadenes velferdsarbeid. 156 

Vi fikk anledning til å delta på høringer i utdannings- og forskningskomiteen og helse- og 157 
omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med budsjettet, hvor vi sto fast på våre 158 
statsbudsjettkrav, snakket om viktigheten av studentfrivilligheten og om kuttet til samskipnadenes 159 
velferdsarbeid. Vi fikk likevel gjennomslag i helse- og omsorgskomiteen på 20 millioner kroner til 160 
arbeid rettet mot studenters psykiske helse og rusmiddelbruk. 161 

Arbeidet med statsbudsjettet for 2023 er allerede startet, og vi har overrekt våre krav til politisk 162 
ledelse etter at disse ble vedtatt på SST3 og begynt det politiske påvirkningsarbeidet. 163 

NSOs krav til statsbudsjettet for 2023 er: 164 

• Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.    165 
• Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 166 

studentboliger, med et mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad.  167 
• Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.  168 
• Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen.  169 

Kravet vårt om tilskudd til studentboliger og oppgradering av disse har igjen blitt spisset til konkrete 170 
tall, bort fra prosentmålet, for å lettere kunne drive politisk påvirkning opp mot statsbudsjettet. 171 

Gjennomslag for NSOs valgprioriteringer gjennom valget og en ny regjeringserklæring, med 172 
spesielt fokus på å inkludere studentene i dagpengeordningen og bedre studentenes generelle 173 
økonomiske situasjon, både under og etter koronasituasjonen. 174 
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I forbindelse med valget har vi arbeidet aktivt med å spille inn våre valgprioriteringer til de ulike 175 
partiene, og å få partiene til å faktisk lytte til våre krav. Som ved tidligere valg har vi gjennomført 176 
Tour de Studentnach, hvor vi har hatt gode arrangementer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, 177 
Trondheim og Oslo, i tillegg til under Arendals-uka, med fokus på våre valgprioriteringer. 178 

Vi har holdt presset på at studenter skal inkluderes i dagpengeordningen gjennom hele perioden, 179 
men har ikke fått gjennomslag for dette. Noen politikere er positive til kravet, men det er en 180 
generell frykt for at enkelte studenter vil gå bort fra studiestøtte, for å heller finansiere utdanningen 181 
med dagpenger. Dette viser en manglende forståelse for situasjonen studenter som blir permitterte 182 
havner i, og av dagpengeordningen som helhet. Vi arrangerte også en kampanje i september, for å 183 
sette fokus på at studenter må bruke stemmerettigheten sin. Studenter og unge er blant de 184 
dårligste på å stemme.  185 

Å bedre studentenes økonomiske situasjon har vært gjennomgående i nesten alt arbeidet vi har 186 
gjort i perioden, for nesten alt kan knyttes opp til økonomi. I regjeringserklæringen har vi fått 187 
gjennomslag for et mål om at det skal bygges 3 000 studentboliger i året, men i forbindelse med 188 
studiestøtten har vi kun blitt lovet en gjennomgang av dette. 189 

At studentenes utdanningskvalitet og velferd skal styrkes, og at det skal forskes på forebyggende 193 
tiltak for å bedre studenters psykiske helse. 194 

Arbeidet med å styrke studentenes utdanningskvalitet gjennomsyrer det meste av vi gjør. 195 
Studiebarometeret gjennomført av NOKUT er et sentralt virkemiddel for å belyse studentenes 196 
opplevelse av status, og i arbeidet om å belyse hva utdanningsinstitusjonene konkret må ta fatt på. 197 
I tillegg til evaluering av denne undersøkelsen, har vi samarbeidet med NOKUT om deres nye 198 
strategi.  199 

Sammen med Mental helse Norge og Samskipnadsrådet har vi arbeidet for å sikre en langsiktig 200 
finansiering av studenttelefonen, som er et supplerende velferdstilbud for studenter Mental helse 201 
Norge opprettet under pandemien.  202 
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Vi har arbeidet med å påvirke innholdet i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 203 
2022 og den nye Levekårsundersøkelsen for studenter for å få mer data som kan være grunnlag 204 
for forskning på forebyggende tiltak for å bedre studentenes psykiske helse. Et viktig gjennomslag i 205 
dette arbeidet har vært å få inn spørsmål om tidsbruk på studentfrivillighet i SHoT, slik at vi 206 
muligens kan se om det er en sammenheng mellom tid brukt på studentfrivillighet og deres 207 
psykiske helse. 208 

For å styrke studentenes velferd har vi også i prosessen med revidering av forskriften om 209 
utdanningsstøtte gått gjennom hele forskriften, ikke bare de forespurte paragrafene, for å bruke 210 
politikken vedtatt av Landsmøtet for å bedre studenters økonomiske situasjon. 211 

Avslutningsvis har vi arbeidet for at det skal utarbeides en studenthelsemelding, en 212 
stortingsmelding om studenthelse, men opplever at politikerne er litt tilbakeholdne i påvente av 213 
SHoT og Levekårsundersøkelsen.  214 

 215 

At NSO har gode møtearenaer og rekruttering under og etter koronasituasjonen. 216 

Det har vært fantastisk for oss å endelig ha mulighet til å arrangere fysiske arrangementer i år! 217 
Med fysisk avspark, komitehelg, to fysiske SST-møter og høstkonferanse på høsten mener vi vi 218 
fikk møtt og diskutert med mange tillitsvalgte, og det har vært imponerende å se og høre om alt 219 
som foregår lokalt. Vi har også hatt mulighet til å besøke nesten alle medlemslagene våre, noe 220 
som også har vært supre opplevelser. Takk for at dere tar oss imot, og deler med oss!  221 

 222 

Å sikre rettighetene til studenter med tilretteleggingsbehov og studenter med nedsatt funksjonsevne. 223 

UH-loven var på høring som inneholdt endringer som i større grad klargjør og bedrer studenters 224 
rettigheter når det kommer til tilrettelegging, for studenter med barn. I en potensiell helhetlig 225 
gjennomgang av UH-loven er det flere momenter fra NSO som kan imøtekommes også på dette 226 
feltet. Universell utforming er sentralt for å kunne favne det mangfoldet studentmassen er, og UH-227 
loven må stille konkrete krav om at utdanningsinstitusjonene jobber aktivt, målrettet og planmessig 228 
for å følge prinsippet om universell utforming. Læringsmiljøpolitisk komite som bygger på fjorårets 229 
rapport, utarbeider i år et politisk dokument. Dette skal gå mer i dybden på universell utforming, 230 
tilrettelegging, økonomi og søknad og tilbakemelding. Vi har også god dialog med HK-dir og KD og 231 
samarbeider for å gjøre utdanningsinstitusjoner mer tilgjengelig for flere, i tillegg til reel mulighet til 232 
å gjennomføre. 233 

 234 

Å videreutvikle arbeidet med å styrke medvirkning i organisasjonen, med særlig fokus på medlemslagene 235 
som ressurs. 236 

Vi har videreført medlemslagszoomene som oppstod under pandemien, og har åpnet opp for at 237 
sentralstyret og de ulike komiteene i organisasjonen kan delta på en del to av disse møtene. 238 
Strukturen har da blitt at vi har én time med medlemslagene først hvor det er deres tid, for så å ha 239 
en åpen temabolk etterpå. 240 
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I tillegg har vi sendt ut jevnlige nyhetsbrev til medlemslagene og tillitsvalgte i organisasjonen, for å 241 
gi innsyn i vår hverdag og hva vi jobber med, med mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger. 242 

Pandemien har påvirket hvor åpent Norge har vært i flere omganger av perioden, men vi har 243 
prioritert å reise på flere medlemslagsbesøk, holde kurs og ha dialog med medlemslagene 244 
gjennom hele perioden. 245 

Å jobbe for kompetansebygging i sektoren knyttet til digital undervisning. 246 

Etter pandemien og fra resultatene fra Studiebarometeret, vet vi at det er mye å lære fra årene i en 247 
pandemi og ekstraordinær situasjon. Vi har deltatt i arrangementer og panelsamtaler om 248 
undervisningsformer, pedagogikk, læringsmiljø og behovet for økt kompetanse og konkrete tiltak 249 
innenfor disse feltene. Vi har vært med på arbeidet i revidering av handlingsplanen om digital 250 
omstilling i universitets- og høyskolesektoren, hvor fokuset er å gjøre den så konkret og treffende 251 
som mulig, men også anvendbar for mangfoldet av utdanningsinstitusjoner vi har i Norge. I tillegg 252 
skal UHR sin ene fagstrategiske enhet stort fokus på kompetansebygging, hvor vi arbeider for å 253 
legge til rette for studentperspektivet. 254 

Utdanningsinstitusjoner skal levere på nye krav til universell utforming. Dette gjelder også knyttet til 255 
digital undervisning og den gjenge faglige ansatt må ha kunnskapen for å kunne best legge opp 256 
undervisningen, slik at alle studenter får mest mulig ut av den og best mulig læring. 257 

 258 

At sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030. 259 

Et annet felt som har fått mye oppmerksomhet de siste årene er bærekraftsmålene. Her mener vi 260 
at også høyere- utdanningssektoren må ta sitt ansvar i å nå målene innen 2030. Dette ble 261 
reflektert blant annet i valgprioriteringene våre. Vi har også vært representert i Agenda 2030- 262 
utvalget til UHR, og vært med i planleggingen og gjennomføringen av bærekraftskonferansen i 263 
Bergen. Vi har også samarbeidet med noen av de politiske komiteene om bærekraft, og det 264 
arbeides med et politisk dokument om bærekraft som skal behandles på SST6. 265 

 266 

Bruke de politiske komiteene på en effektiv måte og gjøre arbeidet deres mer tilgjengelig for 267 
medlemslag. 268 

Perioden har vært den første ordinære perioden hvor de politiske komiteene har arbeidet med 269 
fremdriftsplaner vedtatt av arbeidsutvalget, og ikke mandater vedtatt av sentralstyret. 270 

Vi har gjort oss gode erfaringer når det kommer til utarbeidelsen av komiteenes fremdriftsplaner, 271 
og har invitert komiteene til medlemslagszoomene slik at de også kan være tilgjengelige for 272 
medlemslagene der. 273 

Velferds- og likestillingspolitiskkomité har levert innspill til hvordan NSOs studentboligundersøkelse 274 
kan videreutvikles og utarbeidet en strategi for hvordan NSO kan markere Frivillighetens år. Begge 275 
disse dokumentene har blitt sendt ut med sakspapirene til SST3, og vi har gått gjennom dem på 276 
kontoret. Markering av Frivillighetens år har blitt satt litt på is som en konsekvens av andre saker, 277 
men vi har fått gjennomslag for 40 millioner kroner ekstra til samskipnadene (i tiltakspakken). 278 
Disse midlene har vi vektlagt at bør gå ut til studentfrivilligheten, i dialog med studentene lokalt, 279 
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med så få rammer som mulig. I tillegg vil oversikten forrige komité laget i 2021 over hvor 280 
studentfrivilligheten kan søke midler bli publisert på de nye nettsidene. 281 

Internasjonal komite har bistått i det internasjonale arbeidet, de har kommet med innspill til 282 
utarbeidelsen av plattformen og deltatt i fora med samarbeidspartnere. De har jobbet med en 283 
undersøkelse om internasjonale studenter i Norge. På nye student.no skal det legges ut en guide 284 
for internasjonale studenter i Norge som er laget av internasjonal komite. 285 

Sikre at helsetjenesten i vertskommunene har tilstrekkelig kapasitet til at studenters 286 
psykiske helse ivaretas med kort ventetid for konsultasjon og behandling. 287 

Dette handlingsplanpunktet ble en del av fremdriftsplanen til velferds- og likestillingspolitisk komité, 288 
som arbeider med å kartlegge vertskommunenes kapasitet for å ivareta studenters psykiske helse. 289 
Vi venter på spent på resultatet av kartleggingen, og vil bruke dette til å arbeide videre med 290 
punktet når denne er ferdig. 291 
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