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VEDLEGG 1: RAPPORTER FRA KOMITEER 1 
 2 

RAPPORT KONTROLLKOMITEEN 3 

Kontrollkomiteen har denne perioden bestått av: 4 

• Kai Steffen Østensen (til og med 30.06.21) 5 
• Anne Helene Bakke (til og med 30.06.21) 6 
• Jone Valen Trovåg 7 
• Rune Keisuke Kosaka 8 
• Idun Kløvstad (fra og med 01.07.21) 9 
• Håvard Rørtveit (fra og med 01.07.21) 10 

 11 
 12 

Kontrollkomiteens oppgaver 13 
Kontrollkomiteen har ansvaret for å påse at organisasjonen følger opp landsmøtets vedtak og 14 
bruker organisasjonens midler i samsvar med gjeldende retningslinjer.  15 
 16 
Kontrollkomiteen tolker vedtektene dersom det oppstår tvil om bestemmelsenes funksjon og bistår 17 
organisasjonen i organisatoriske og økonomiske saker ved behov. 18 
 19 
Vi kontrollerer også personvalg.  20 
 21 
Nærmere om oppgaver i denne perioden 22 
I løpet av året har kontrollkomiteen oppfylt sin oppgave som kontrollerende organ ved å være til 23 
stede på samtlige sentralstyremøter med minst to personer, og ved å gjennomgå sakspapirer og 24 
protokoller fra arbeidsutvalgets møter. Kontrollkomiteen har vært tilgjengelig for arbeidsutvalget, 25 
sekretariatet, komiteer og medlemmer. Kontrollkomiteen har hatt møter med sekretariatsleder og 26 
medlemmer av arbeidsutvalget. Kontrollkomiteen har også gjennomgått regnskapet til NSO. 27 
 28 
Møtevirksomhet 29 
Kontrollkomiteen gjennomførte overlapp i august, og har ellers hatt hyppige møter digitalt i forkant 30 
av sentralstyremøtene. Kontrollkomiteen har deltatt på alle møtene i sentralstyret og på 31 
landsmøtet. 32 
 33 
Vi er for øvrig tilgjengelige for hele organisasjonen på kk@student.no.  34 
 35 
Oslo,  36 
23.03.22 37 
 38 
Sign: Jone Valen Trovåg, Rune Keisuke Kosaka, Idun Kløvstad, Håvard Rørtveit 39 
 40 

mailto:kk@student.no
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VEDLEGG 2: RAPPORTER FRA KOMITEER 1 

RAPPORT FRA VALGKOMITEEN 2 
 3 

Valgkomiteen (VK) har i perioden 2021/2022 bestått av Fatema Al-Musawi, Marius Toresen, Marte 4 
Øien, Martine Gjerde og Runa Kristine Fiske. 5 

Valgkomiteens arbeid har vært spennende og innholdsrikt, med mange hyggelige samtaler og 6 
kreative prosesser. Vi satte i gang litt sent ved oppstart av høstsemesteret, men fikk etablert god 7 
kommunikasjon og retningslinjer for videre arbeid. 8 

OVERSIKT OVER MØTER FOR VALGKOMITEEN 9 

Ledersamling høsten 2021 10 
Valgkomiteens første møtehelg foregikk under ledersamlingen på høsten. Der la vi planen for årets 11 
kommende arbeid, og ble litt kjent med lederne i medlemslagene. 12 

Sentralstyremøtene 13 
Valgkomiteen har vært til stede på nesten alle sentralstyrets (SST) møter, med unntak av SST2. 14 
Valgkomiteen har brukt møtene til å snakke med sentralstyremedlemmer, observere, arbeide med 15 
vurderingsprosessen (intervjuguider o.l.). 16 

Høstkonferansen 17 
Under høstkonferansen og ledersamlingen var målet å snakke med alle deltakerne. Dette klarte vi 18 
nesten. Vi fikk mye informasjon om de som jobber i medlemslagene i organisasjonen, hva de 19 
tenker om valg og om potensielle kandidater de ønsker at skal stille. Vi oppfordret alle vi prate med 20 
om å ta kontakt, spesielt hvis det var noen lokalt hos dem vi bør snakke med. 21 

Ledersamling vår/vinter 2022. 22 
Ledersamlingen som skulle vært avholdt fysisk på slutten av januar, ble på grunn av pandemien 23 
endret til en digital samling, Valgkomiteen var til stede og avholdt i tillegg en presentasjon om 24 
prosess, valgkultur og forventninger. Ledersamlingen foregikk over en dag (lørdag), men 25 
valgkomiteen åpnet opp for at deltakere i samlingen kunne ha en samtale med oss hvis de lurte på 26 
noe på søndagen. 27 

Lederdebatt 28 
I år blir lederdebatten avholdt i forkant av formøte, og streamet til alle medlemslag på student.no. 29 
Det vil legges opp til at delegater og andre interesserte skal sende inn spørsmål i forkant og 30 
underveis i debatten. 31 

Formøte 32 
Valgkomiteen vil være til stede på formøte der AU-debatten foregår. Det vil legges opp til at 33 
delegater og andre interesserte skal sende inn spørsmål i forkant og underveis i debatten. 34 
Valgkomiteen vil også bruke helgen til å planlegge videre prosess for intervju av kandidater til 35 
arbeidsutvalget.  36 



Vedlegg 2 til sak LM12 01.02-22: Rapporter fra komiteer side 2 

Vi håper at alle har opplevd samtalene med valgkomiteen som imøtekommende og behagelige. 37 
Målet vårt gjennom året har vært å være tilgjengelige, til stede og gi opplevelsen av at det skal 38 
være lav terskel for å ta kontakt.  39 

Vi har lagt mye vekt på trygghet for kandidatene i valgprosessen og det håper vi skinner gjennom 40 
og er vellykket. Alle som har vært inne til intervju hos komiteen håper vi har følt at de er blitt møtt 41 
med åpenhet og respekt, og at de sitter igjen med et inntrykk av en profesjonell prosess på alle vis.  42 
Til slutt vil vi si at det som alltid er en utfordring med tanke på gjennomføring av intervju- og 43 
innstillingsprosess i tiden opp mot landsmøtet. Tiden er knapp, og dessverre fikk vi ikke til å ha 44 
intervjuer med sentralstyrekandidater slik vi ønsket. 45 

 46 

Takk for oss, og lykke til med valgene til alle sammen! 47 

Med vennlig hilsen, 48 

Fatema, Marius, Marte, Martine og Runa 49 



LM12 01.02-22 Rapporter fra komiteer  vedlegg 3 

  5 sider 

VEDLEGG 3: RAPPORTER FRA KOMITEER 1 
 2 

RAPPORT: FAG- OG FORSKNINGSPOLITISK KOMITÉ 3 
Kjære delegater og observatører på NSOs landsmøte! 4 
I denne rapporten presenteres fag- og forskningspolitisk komité (FFPK) sitt arbeid fra høsten 2021 5 
til og med mars 2022, samt planer for resten av vår periode. For å få flere detaljer om vårt arbeid 6 
kan komiteen kontaktes på ffpk@student.no. 7 

Komiteens sammensetning 8 
Komiteen ble valgt på det digitale landsmøtet i 2021 og består i studieåret 2021/22 av leder Eva 9 
Moshuus, nestleder Ina Marie Finnerud og medlemmer Artur Aleksander Czapka, Jelle Sebastian 10 
Bruin og Karl Oskar Lie Bjerke. 11 

Oversikt over komiteens avholdte møter og samlinger 12 
2021: 13 

2.juli - digitalt møte for å bli kjent og legge de første planene for høsten 14 
17.august - digitalt møte før samling 15 
27.-29. august - samling i Oslo 16 
8.-9. oktober - samling i Oslo 17 
26.-28. november - samling i Bergen 18 

2022: 19 
19.januar - digitalt møte om semesteret 20 
12.-13. februar - planlagt fysisk samling, avlyst grunnet korona. Digital dagssamling. 21 
11. mars - digitalt møte 22 

Kommentar til møter og samlinger samt kontakt med organisasjonen: 23 
Komiteen valgte nestleder internt på andre samling, 26.-29.oktober. Vi har gjennomført alle 24 
samlinger til oppsatt tidspunkt, med ett unntak, som ble besluttet at skulle gjennomføres over 25 
en dag digitalt, grunnet sykdom. 26 
 27 
I tillegg til ovennevnte møter og samlinger deltok komiteen på høstkonferansen til NSO 29.-30. 28 
oktober. En representant for komiteen har også vært til stede på samtlige sentralstyremøter høsten 29 
2021 og våren 2022, samt deltatt på arrangementer som har vært relevante for komiteens arbeid. 30 
Komitéleder har vært i jevnlig kontakt med de andre lederne av politiske komiteer. 31 
 32 
Komitéleder har vært i jevnlig kontakt med Magnus Dybdahl, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i 33 
NSOs arbeidsutvalg, for å diskutere fremdriftsplanen og andre relevante saker for komiteen. 34 
Komiteen setter også pris på at Magnus har tatt seg tid til å delta på noen av komiteens møter og 35 
samlinger, og ønsker å takke for godt samarbeid og konstruktive innspill til arbeidet vårt så langt. 36 
 37 
Under ser dere oversikten over hovedtematikken i vår fremdriftsplan: 38 
 39 

1. Bærekraftig akademia 40 
Vi skal utvikle et politisk dokument om bærekraft med fokus på utdanning og forskning. 41 
Dette er tiltenkt som et grunnlag for NSOs videre prosess/arbeid med bærekraft. 42 
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2. Desentralisering 43 
Et dagsaktuelt tema, som vi mener NSO må ta klarere stilling til. FFPK vil utrede sektorens 44 
og KDs meninger om desentralisering, og skrive et notat om hva institusjonene og 45 
regjeringen mener om desentralisering. Undersøke om det er noe organisasjonen må ta 46 
stilling til og utvikle mer politikk på. 47 

3. Innspill til studiebarometeret 48 
FFPK skal skrive et høringsinnspill til Studiebarometeret om mer spissede spørsmål i 49 
forbindelse med inkludering av forsking, arbeidslivsrelevans og kvalitetssikring. 50 

I tillegg til dette har FFPK vært i jevn dialog med Magnus om andre relevante temaer. Komiteen 51 
har for eksempel laget et høringssvar til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP), 52 
som også er beskrevet i denne rapporten. 53 
 54 

Bærekraftig akademia 55 
FFPK har i sin fremdriftsplan framsatt et mål om å utarbeide et politisk dokument om bærekraft i 56 
akademia. Dokumentet er ment å være retningsgivende for Norsk Studentorganisasjon og skal 57 
sette ord på krav og visjoner innenfor bærekraft i akademia. Det er vår oppfatning at disse 58 
målsetningene er mulige å ivareta i formatet som et politisk dokument har. 59 
 60 
Arbeidet bak dokumentet er tredelt: 61 

1. Utsending av høringsnotat 62 
2. Kartlegging av relevant teori og grunnlagsmateriale + lese seg opp 63 
3. Sammenfatning av høringssvar, teori og grunnlagsmateriale til et ferdig dokument. 64 

 65 
Først, formulerte vi høringsnotatet. Der ba vi om innspill på hvilke assosiasjoner og tanker de ulike 66 
institusjonene hadde om bærekraft i en akademisk setting. Høringsnotatet ble sendt ut til NSOs 67 
medlemslagsinstitusjoner 31. januar via e-post. Dernest, kartla vi relevant teori og 68 
grunnlagsmateriale og fordelte leseansvar oss i mellom. Per dags dato er vi på steg 2. Steg 3 69 
gjennomføres på neste samling i starten av april, og vi har klare ambisjoner om å ferdigstille 70 
dokumentet da. 71 
 72 
Det er FFPK sin vurdering at bærekraft ofte oppfattes som et komplekst og noe uhåndgripelig 73 
konsept. Dette blir særlig aktuelt når en forsøker å konseptualisere tematikken innenfor en 74 
akademisk kontekst. 75 
 76 
Av hensyn til de mange mulige tilnærmingene til konseptet har vi ønsket en så åpen og fri 77 
tilnærming til oppgaven som mulig. I lys av dette, var valget av en tredelt tilnærming derfor naturlig. 78 
 79 
Vi mener det ikke er til å unngå at bærekraft må sees i sammenheng med et økologisk og 80 
naturmessig perspektiv - og oppfatter også at dette er ønsket fra organisasjonen. Derfor vil 81 
det politiske dokumentet trolig vie mye plass til å reflektere forhold knyttet til nettopp dette. 82 
Samtidig som vi vurderer dette til å være en viktig fokusering, er vi også opptatt av at 83 
begrepet heller ikke bør låses til utelukkende å dreie seg om den ovennevnte forståelsen. En 84 
bør også evne å se det i sammenheng med karakteristikker ved utdanning og undervisning. 85 
 86 
Vi har valgt å se bærekraft i sammenheng med Brundtlandsrapporten sin konseptualisering 87 
av begrepet. Den lyder som følgende: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 88 
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ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» 89 
 90 
I skrivende stund er arbeidet ikke ferdigstilt og komiteen ser frem til å utarbeide dokumentet i 91 
samsvar med det som blir vedtatt av Landsmøtet. 92 
 93 

Desentralisering 94 
Som forankret i vår fremdriftsplan, ligger desentralisering på dagsorden også i samfunnsdebatten. 95 
Av den grunn så FFPK allerede ved første samling at NSO burde ta klarere stilling til temaet. Det 96 
er fare for lengre prosesser når politikken er så desentralisert, og derfor har FFPK i sitt arbeid 97 
denne perioden startet med å kartlegge sektorens og Departementets meninger. 98 
 99 
Arbeidet startet på samlinga i oktober, med mål om å legge frem dokumentet for sentralstyret i 100 
deres debatt på SST3. Som planlagt utformet FFPK Desentralisert utdanning i Norge – et 101 
samledokument. 102 
 103 
Komitéen jobbet en del med å bestemme hvordan dokumentet skulle avgrenses. Målgruppen her 104 
var åpenbar, nemlig UH-sektoren. Her har FFPK valgt å sette søkelys på en rekke institusjoner, 105 
organisasjoner og ikke minst det politiske perspektivet. I arbeidet valgte komitéen å se 106 
desentralisering under paraplybegrepet fleksibel utdanning. 107 
Utdanningsmuligheter gjennom nettstudier, samlingsbasert undervisning og andre tilpasninger ved 108 
hjelp av teknologi gjør det mulig å lære uavhengig av tid og sted. Refleksjonen som trekker frem 109 
fleksibel utdanning som et viktig verktøy for desentralisering la også grunnlaget for at 110 
desentralisering, etter komitéens vurdering, kunne deles inn i to nivåer. 111 
 112 

Nivå 1: Desentralisert studiested. Studiesteder utenfor større tradisjonelle sentrum, dog et 113 
samlet og, eller, sentralisert studiemiljø av betydelig størrelse. 114 
 115 
Nivå 2: Desentralisert i Norge. Samlings- og nettbaserte studier med betydelig avstand fra 116 
tradisjonelle sentrum. Ofte videreutdanning i «næringsregioner» eller tettsted som er bygget 117 
rundt hjørnesteinsbedrifter i distrikter. 118 

 119 
Eksempelvis – Bø er ikke et desentralisert studiested, da de har en samlet campus og 120 
studietilbud, men desentralisert i en norsk kontekst, da det ligger lengre unna et urbant 121 
sentrum. 122 
 123 
(Hentet fra Desentralisert utdanning i Norge – et samledokument) 124 
 125 
Gjennom arbeidet konkluderte FFPK med at det var behov for en tredje inndeling. Dette sett i lyset 126 
av at høyere utdannings er et viktig politisk virkemiddel i distrikt og identitetspolitikk. Samisk 127 
høgskole er et eksempel på en institusjon som inngår i dette nivået. 128 
 129 

Nivå 3: Desentralisert studiested med utvidet mandat. Kulturbærende institusjon utover 130 
samfunnsoppdraget som kunnskapsprodusent, strategisk plassert lengre unna tradisjonelle 131 
sentrum. 132 

 133 
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FFPK bemerket seg at det var et skifte i politikken fra tidlig 2010-tallet til i dag. Skiftet var fra 134 
sentralisering til desentralisering. Dette kommer tydelig frem i strategi for desentraliserte og 135 
fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter, men også i Hurdalsplattformen. 136 
Komitéen gjør med dette Landsmøtet oppmerksom på at det vil komme en kompetansepolitisk 137 
strategi i 2022, og mener at NSO bør ha politikk som gjør organisasjonen beredt til å komme med 138 
gode innspill. 139 
 140 
Videre, på utdanningsinstitusjonene ser FFPK at det allerede eksisterer mange fleksible 141 
studietilbud, på tvers av læresteder. Her er det interessant å trekke frem Samisk høgskole, som er 142 
sentralisert i Kautokeino. Høyskolen er et viktig element i lokalområdet for å bevare den samiske 143 
kulturarven. 144 
 145 
Organisasjonene med tilknytning til UH-sektoren er tilsynelatende stort sett positive, så lenge 146 
finansieringen ikke går utover eksisterende tilbud og at disse tilbudene opprettholder en god 147 
studiekvalitet. 148 
 149 
Helt til slutt: dette er en sammenfatning av veldig mye informasjon som ble innhentet av 150 
komitéen. Vi vil oppfordre Landsmøtet til å selv ta en titt på samledokumentet her. 151 
 152 

Innspill til studiebarometeret 153 
Komiteen ønsket, i henhold til vår fremdriftsplan, å se på mulighetene for å jobbe med 154 
arbeidslivsrelevans, kvalitet i utdanningene, og viktigheten av praksisnære utdanninger. FFPK gikk 155 
bort fra å sende ut en egen spørreundersøkelse til studentene om dette, da dette ville være 156 
uheldig samtidig som leiemarkedsundersøkelsen. 157 
 158 
Etter dialog med arbeidsutvalget ble komiteen enige om å heller prioritere å gå i dybden på 159 
studiebarometeret for å utrede historikken bak, og på hvilke områder det kunne være 160 
hensiktsmessig med en utdypning. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med både fag- og 161 
forskningspolitisk ansvarlig og fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget. 162 
Høringsinnspillet vil påbegynnes i løpet av den kommende måneden. 163 
 164 

Høring til LTP 165 
Som en del av vår fremdriftsplan, så jobbet vi som komite med å levere innspill til langtidsplanen 166 
for forskning og høyere utdanning. Høringsinnspillet ble ferdigstilt på vår første samling i slutten av 167 
august. På bakgrunn av dialog med fag- og forskningspolitisk ansvarlig valgte vi to (av flere) 168 
spørsmål fra høringsrunden. 169 
Spørsmålene var som følger: 170 

- Hvilke endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for endringer eller 171 
forsterket innsats innenfor forskning og høyere utdanning i årene som kommer? 172 

- Hva er det viktigste som kan gjøres for å sikre høy tillit til forskningsbasert kunnskap i 173 
befolkningen. 174 

 175 
Komiteen vil likevel påpeke at det var et stort behov for tydeliggjøring av studentene i planen. 176 
Studenter er en sentral del av sektor og vi mener det ikke kom klart frem i forslaget fra 177 
kunnskapsdepartementet. 178 
 179 

https://drive.google.com/file/d/1EFdlxWFh-CI3oVMDv3T4Z5Qw7Hv7iNXR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HERF_z25g_gKrWkEyy65sBge7GsTkZHx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HERF_z25g_gKrWkEyy65sBge7GsTkZHx/view?usp=sharing
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Ytterligere tilbakemeldinger til kunnskapsdepartementet gjaldt tema som samfunnsberedskap, 180 
satsning på videreutdanning, inkludering av næringsliv, forskning i utdanning, samt ulike 181 
tilnærminger knyttet til å sikre høy tillit til forskningsbasert kunnskap. 182 
 183 
FFPK ber landsmøtet lese høringssvaret dersom man ønsker videre utdypning på temaene 184 
nevnt over. 185 
 186 

Veien videre 187 
Det er i skrivende stund litt over en måned igjen til landsmøtet, og fire måneder til komiteen går av. 188 
Perioden fremover vil preges av å ferdigstille de gjenstående punktene ved vår fremdriftsplan. Hva 189 
angår landsmøtet stiller komiteen seg tilgjengelig dersom det skulle være elementer 190 
representanter eller observatører ønsker å diskutere og/eller få innspill på. 191 
 192 
Vi tar gjerne imot spørsmål til rapporten vår i forkant, og ellers gleder vi oss til å se alle 193 
sammen på landsmøtet i april! 194 
 195 
Engasjert hilsen, 196 
 197 
Karl Oskar, Jelle, Artur, Ina og Eva 198 
Fag- og forskningspolitisk komité 2021/22 199 
 200 
16.mars 201 
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VEDLEGG 4: RAPPORTER FRA KOMITEER 1 

RAPPORT 2021-22 2 
Leder: Anja Landsverk 3 
Medlemmer: Amine Fquihi, Bilal Ahmad, Dag Emmanuel Fredriksen og Kristine Adelsten 4 
Sandtrøen 5 
Vara: Maja Husby og Thomas Helland-Hansen 6 

Mandat: 7 

1.      Internasjonale studenter i Norge- ferdig innen jul 2021  8 

·       Kartlegging om mottakelse av innvekslingsstudenter i Norge. 9 

IK mener at inkluderingen av innvekslingsstudenter er for dårlig hos Norske universiteter og 10 
høgskoler og ønsker å sende ut en undersøkelse for å se hvordan det jobbes med allerede og 11 
hvordan dette kan forberedes i fremtiden.   12 

·       Visum og kostnader rundt visum og semesteravgift for internasjonale studenter.  13 

2.      Revidere internasjonal plattform- ferdig februar 2022  14 

·       Om Internasjonal plattform skal revideres på landsmøtet 2022, så skal Internasjonal komite 15 
bistå arbeidet med dette  16 

·       Bruke kartlegging om inkludering av innvekslingsstudenter i norsk studentmiljø og vil 17 
implementere dette som et forslag til ny plattform  18 

3.       Bærekraft og internasjonalisering  19 

·       FFPK skal utarbeide et nytt politisk dokument om bærekraft i utdanning. IK ønsker derfor et tett 20 
samarbeid med FFPK med dette dokumentet og en overlapp ift. internasjonal plattform  21 

4.      Akademisk frihet  22 

·       IK vil ha et fokus på akademisk frihet og vil prøve å bruke dette som en rød tråd gjennom 23 
komitearbeidet for perioden 2021-22.   24 

5.      Internasjonal samarbeid- hele perioden  25 

·       Bistå Emily i internasjonale samarbeid, som Nordisk Ordförende Møte (NOM) og Board 26 
Meeting (BM) og bygge opp igjen internasjonale relasjoner 27 

 28 
Digitale møter: 29 
Årets komite har hatt et mål om og møtes ofte for å holde på kontinuitet i arbeide og skape et trygt 30 
miljø for medlemmene. Disse møtene har derfor variert mellom vanlige møter med workshops og 31 
komitearbeid, og lavterskel møter hvor vi kan snakke litt mer åpent om aktuelle tema for dagen. 32 
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Komiteen har sett at dette har fungert veldig godt, ettersom det har resultert til god kommunikasjon 33 
og kontakt mellom komitemedlemmene, som også gjør at vi jobber godt sammen både digitalt og 34 
fysisk. 35 

Fysiske møter: 36 
Høsten 2021 med diverse gjenåpninger gjorde det endelig mulig for komiteene å møtes fysisk 37 
igjen. Vi rakk å ha tre fysiske møter i løpet av høsten før en ny nedstenging mot jul og over nyåret 38 
som resulterte i at vi måtte utsette det første fysiske møtet på vårsemesteret. IK skal i løpet av 39 
perioden kartlegge mottakelse av innvekslingsstudenter. På bakgrunn av dette har vi ved hvert 40 
fysisk møte møtt med studentdemokratiene og internasjonalt ansvarlige der vi har vært på besøk.  41 

Oslo - 28-29 august:  42 
Komitehelg i Oslo.Komiteene jobbet separat, men vi valgte å ha helgen samlet slik at vi kunne 43 
forbedre det sosiale miljøet på tvers av komiteene Hovedfokuset denne helgen var å bli kjent med 44 
hverandre, lære om NSO og struktur og skrive fremdriftsplan og mandater. IK fikk også besøk av 45 
lederen for SAIH, hvor vi fikk en gjennomgang i hva deres arbeid består av denne perioden, 46 
students at risk program og hvordan vi godt kan samarbeide i perioden fremover.  47 

Trondheim - 2-3. oktober:  48 
Møtehelg på NTNU i Trondheim. Vi fikk besøk av lederen for Studenttinget på NTNU og en 49 
studentrepresentant fra NTNU styret, hvor vi fikk en gjennomgang av studentdemokratiet på NTNU 50 
og hvordan institusjonen jobber med internasjonale studenter. Hovedfokuset denne helgen var 51 
arbeidet med kartlegging av internasjonale studenter hos NSOs medlemslag. For å kartlegge 52 
dette, utarbeider IK en spørreundersøkelse som skal sendes ut til medlemslag som har 53 
internasjonale studenter. 54 

Bodø - 12.-14. november 55 
Møtehelg i Bodø. Vi fikk besøk av leder og nestleder av Studentorganisasjonen Nord (SON) som 56 
fortalte om studentdemokratiet ved Nord universitet, og hvordan den internasjonale politikken er 57 
ved Nord. Vi fikk i tillegg en innføring i hvordan universitetet tilrettelegger for frivillighet ved campus 58 
Bodø, og utveksling ved Nord. Hovedfokuset for arbeidet denne helgen har vært 59 
spørreundersøkelsen ISiN, og internasjonal plattform. Komiteen har også fått en innføring i 60 
arbeidet til ISU fra Amine.  61 

Stavanger - 1-3. april:  62 
IK har sammen med FFPK lagt møtehelg i Stavanger, samtidig som formøtet til LM. IK skal bistå i 63 
arbeidet når FFPK utarbeider et dokument om bærekraft, samtidig vil det og samles være med å 64 
bygge det sosiale miljøet opp mot et fysisk LM. Temaet for helgen var internasjonal plattform, 65 
dokument om bærekraft og diverse forberedelser med sakspapirer til LM.  66 

NOM konferanse 67 

København - 15.-17. oktober 68 

På denne konferansen deltok et par IK medlemmer (Anja og Bilal), hvor temaet var “Gender 69 
Equality and Student wellbeing post-corona”. Her var det representasjon fra 70 
studentforeninger/organisasjoner fra Danmark, Sverige, Finland, Grønland, Færøyene, Island, og 71 
Norge. Dette var et forum for erfaringsutveksling av hvordan ulike land opplevde korona året, og 72 
hovedtemaet om “Gender Equality” var på agendaen. Vi diskuterte utfordringer vi opplever i hvert 73 
våres land og institusjon, og hadde workshops for å foreslå løsninger, og lære av våres “best 74 
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practices”. Vi fikk også skolering om studenttilværelse og velferd fra eksterne organisasjoner som 75 
jobber med dette.  76 
Høstkonferansen:  77 

Bergen - 29-31. oktober 78 

Siste helgen i oktober fikk IK delta på NSO sin høstkonferanse i Bergen, hvor vi fikk faglig innhold 79 
ang. internasjonalisering, internasjonale studenter i Norge, bærekraft og gode diskusjoner om hva 80 
flere medlemslag forventer av komiteene. En vellykket helg. Veldig hyggelig å endelig få møte flere 81 
NSO’ere.  82 

ESU Board meeting 83 

Oslo - 22.-26. november 84 
En av komiteéns medlemmer (Dag) var med i NSO sin delegasjon til Board Meeting 81 i European 85 
Students’ Union (ESU), som foregikk digitalt og delegasjonene samlet seg derfor i NSO sine 86 
kontorer i Oslo. ESU er en paraplyorganisasjon for 45 nasjonale studentunioner i Europa. Saker til 87 
behandling var blant annet plattform om kvalitet i høyere utdanning, handlingsplan og “Statement 88 
on the discrimination of neurodiverse students”.  89 

ISiN-undersøkelsen 90 

Komiteen sitt hovedfokus i perioden har vært og utforme en undersøkelse om internasjonale 91 
studenter i Norge. Denne undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemslag i begynnelsen av mars, 92 
og resultatene av undersøkelsen skal brukes til å kartlegge hvordan internasjonale studenter blir 93 
mottatt og fulgt opp i studiebyene og ved utdanningsinstitusjonen de går ved.  94 

Målet til IK er å utarbeide et dokument som kan benyttes av medlemslagene til å videreutvikle 95 
gode faglige, sosiale og kulturelle tilbud for internasjonale studenter, samtidig som vi håper å få et 96 
innsyn i hvor det er mangler som NSO kan implementere inn i sin politikk.  97 

Internasjonal plattform 98 
For IK har arbeidet med internasjonal plattform vært veldig varierende. Komiteen startet med et 99 
sterkt driv om å skrive en ny plattform selv, men etter kommunikasjon med AU fikk vi beskjed om 100 
at vi kun skulle bistå prosessen. Arbeidet ble derfor nedprioritert en liten periode, og ble tatt opp 101 
igjen på vårsemesteret når AU hadde utarbeidet sin mal.  102 

 103 

VEDLEGG 1 104 

Vedtatt Fremdriftsplan 2021-22 105 
  106 
Fremdriftsplan for internasjonal komite 21/22 107 
 108 
Høst 2021 109 
      Dato   Tema      Saker           F/Z  110 
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29.08.21  

10.00-  

15.00 

Konstituering for året  Fremdriftsplan  Fysisk 

06.09.21  

16.30 -  

19.30 

Internasjonal plattform  Internasjonal plattform  

Internasjonale studenter i Norge 

Zoom 

20.09.21  

16.30 -  

18.30 

Internasjonal plattform  Kartlegging av internasjonale studentar i 
Norge 

Zoom 

01.-03-  

10.21 

Komitéhelg  

Trondheim 

workshop om internasjonalisering  

Forberedelser hvis vi skal bli 
på høstkonferanse 

Fysisk 

18.10.21  

16.30 -  

19.30 

Klargjøre for høstkonferansen og 
SST2 

Forberede oss for SST2 og HK  Zoom 

29. -  

31.10.21 

Høstkonferansen  Evt. komitemøte  Fysisk 

08.11.21  

16.30 -  

18.30 

Akademisk frihet  Vi har workshop om akademisk frihet Zoom 

19.-  

21.11.21 

Komitéhelg i Bergen  Plattform for alle penga  

Planlegge vårsemesteret 

Fysisk 

11.12.21  Komitémøte  Vi spiller spill og koser oss sammen før 
jul 

Zoom 

 111 

 112 
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Vår 2022 113 

10.01.22  

16.30-  

19.30 

Første møte for   

semesteret 

Evaluere møteplan  

Tilpasser resten av møteplanen planlegge 

Zoom 

24.01.22  

16.30-  

18.30 

Oversikt  Få en oversikt over hva vi vil gjøre resten av 
semesteret fram til landsmøte 

Zoom 

9.-
12.02.22  

Komitesamling  Vi skal lære masse gøy om   

bærekraft  

Komitemøte på lørdag 

Fysisk 

21.02.22  

16.30-  

18.30 

Kampanje  

Plattformen er klar 
for SST 

Workshop og samarbeid med SAIH sin 
kampanjegruppe 

Zoom 

07.03.22  

16.30-  

19.30 

Dagen før   

(kvinne)dagen 

Snakke om kvinner i akademia  Zoom 

18.-  

20.03.22 

Internasjonal 
samling  

Invitere folk fra NOM/ ESU  

samarbeid  

networking og workshopping 

Fysisk 

02.04.22  Formøte  Gøygøygøy  Fysisk 

11.04.22  

16.30-  

Forberedende  Vi forbereder oss til landsmøte Sakspapirer Zoom 
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19.30 

21.-  

24.04.22 

Landsmøte  Softismaskin and chill  (fysisk) 

 114 

02.05.22  

16.30-  

19.30 

Møte  Evalueringssession  

Sluttrapport før SST6 

Zoom 

23.05.22  

16.30-  

18.30 

Møte for alle   

nyvalgte 

Hei og velkommen!  Zoom 

06.06.22  

/11.-  

12.06.22? 

Sommeravslutning  Samkjøre med alle komitéer!  Fysisk? 

 115 

VEDLEGG 2 116 

Oppdatert møteplan 2022 117 
  118 

Høst 2021  119 

Dato                           Tema                                         Saker                              F/Z  120 

29.08.21  

10.00-15.00  

Konstituering for året  Fremdriftsplan  Fysisk  
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06.09.21  

16.30 - 
19.30  

Internasjonal plattform  Internasjonal plattform  

Internasjonale studenter i Norge  

Zoom  

20.09.21  

16.30 - 
18.30  

Internasjonal plattform  Kartlegging av internasjonale studentar i 
Norge  

Zoom  

01.-03-
10.21  

Komitéhelg  

Trondheim  

workshop om internasjonalisering  

Forberedelser hvis vi skal bli på 
høstkonferanse  

Fysisk  

12.10.21  

16.30 - 
19.30  

Klargjøre for høstkonferansen og 
SST2  

Forberede oss for SST2 og HK  Zoom  

29. - 
31.10.21  

Høstkonferansen  Evt. komitemøte  Fysisk  

10.11.21  

16.30 - 
18.30  

Møte med AU (Emily)   Zoom  

12.-14.11.21  Komitéhelg i Bodø Plattform for alle penga  

Planlegge vårsemesteret  

Fysisk  

11.12.21  Komitémøte  Vi spiller spill og koser oss sammen før 
jul  

Zoom  

   121 

  122 

Vår 2022  123 

 11.01.22  

16.30-19.30  

Første møte for semesteret  Evaluere møteplan  

Tilpasser resten av møteplanen. Sende ut ISiN 

Zoom  

21-23.01.22  

16.30-18.30  

Komitehelg Stavanger 

Utgått pga korona 

Jobbe med plattform Fysisk 
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31.01.21 

17.00-20.00 

Møte Plattform. 

Prosess mot LMNSO22 

Zoom 

9.-12.02.22  Bærekraftkonferansen 

Sender et par stk. 

Vi skal lære masse gøy om bærekraft  
 

Fysisk 

21.02.22  

16.30-18.30  

Kampanje  

   

Plattformen er klar for SST  

Workshop og samarbeid med SAIH sin 
kampanjegruppe  

Zoom  

14.02.22 Snakke om 
bærekraftskonferansen 

Oppdatere resten av komiteen på hva som 
skjedde i løpet av konferansen 

Zoom 

07.03.22  

16.30-19.30  

Dagen før (kvinne)dagen  Snakke om kvinner i akademia  

Jobbe mot LMNSO22 

Zoom  

18.-
20.03.22  

Vinterseminar SAIH 

Mulig vi sender noen 
medlemmer  

Invitere folk fra NOM/ ESU-samarbeid  

networking og workshopping  

Fysisk  

21.03 

17.00-20.00 

Møte aktuelt Aktuelle saker mot formøtet/LM 
 

02.04.22  Formøte  Gøygøygøy  Fysisk  

11.04.22  

16.30-19.30  

Forberedende  Vi forbereder oss til landsmøte  

Sakspapirer  

Zoom  

21.-
24.04.22  

Landsmøte  Softismaskin (and chill)  (fysisk)  

02.05.22  

16.30-19.30  

Møte  Evalueringssession  

Sluttrapport før SST6  

Zoom  
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23.05.22  

16.30-18.30  

Møte for alle nyvalgte  Hei og velkommen!  

Overlappsdokument 

Zoom  

06.06.22  

/11.-
12.06.22?  

Sommeravslutning  Samkjøre med alle komitéer!  Fysisk?  

  124 
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VEDLEGG 5: RAPPORTER FRA KOMITEER 1 

Innledning - Hvem er LMPK 2 
Medlemmene i LMPK ble valgt inn på landsmøtet 2021.  3 

 4 

LMPK har i 2021-2022 bestått av: 5 
Sarah Naomi Lunner (Leder) 6 

Christine Ruud (Nestleder) 7 

Mikkel Frydenlund Sibe 8 

Morten Stene 9 

Rolf Martin Aspenes 10 

Trond Fredrik Hagemann Hoddevik 11 

Trond Fredrik har i utgangspunktet vært vara, men har fungert som et fullverdig medlem og stilt 12 
opp på alle samlinger både fysisk og digitalt. Det har vært mye fravær fra medlemmer dette året i 13 
LMPK, uten at det er noen nevneverdig forklaring på dette! All kommunikasjon har foregått over 14 
messenger, og alle har fått samme informasjon om møtetidspunkter med mer.  15 

 16 

LMPK sitt arbeid 17 
    Politisk dokument (Startet - er på høring per 26.02.2022) 18 

Det ble oppstart av utarbeiding av politisk dokument under samlingen i Fredrikstad. Komitéen har 19 
delegert hver seksjon i teksten til hvert medlem, for videre skriving. Det ble gjennomført tre digitale 20 
møter i januar/februar der komitéen kunne gjennomgå arbeidet som var blitt gjort. Utkastet av 21 
politisk dokument ble sendt ut til resten av organisasjonen 25. februar. Organisasjonen har fått 22 
mulighet til å komme med innspill og endringsforslag, når LMPK har mottatt dette vil vi sammen 23 
renskrive og gjøre endringer der det er behov.  24 

 25 

Dette har ikke blitt gjort enda:  26 
 Resolusjon om digitalt læringsmiljø 27 

Det ble under første samling lagt forventninger til arbeidsåret 21/22. Ett av måla som ble satt, var å 28 
utarbeide en resolusjon om digitalt læringsmiljø. Det ble ansett som tidsriktig at NSO har politikk på 29 
dette feltet, gitt erfaringene som har kommet ut av pandemien. Det ble delegert ned ansvar på 30 
møtet i Fredrikstad, men fokuset skiftet raskt over til å arbeide med politisk dokument. LMPK tar 31 
sats på å få ferdig en resolusjon til landsmøtet.    32 

 33 
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Hva kunne blitt gjort bedre 34 
            Kommunikasjon innad i komiteen har til tider vært noe manglende. Sen respons og/eller lite 35 
aktivitet i messenger-chatten har påvirket oppfølging av arbeidet og planlegging av digitale møter. 36 
Det har ført til usikkerhetsmoment når LMPK har prøvd å samle seg. 37 

 38 

Hva har vært bra 39 

Fysiske samlinger har tatt plass, selv i en tid preget av Covid-19. 40 

Det har blitt gjennomført to fysiske samlinger, et i Oslo og et i Fredrikstad. På begge samlingene 41 
fikk LMPK mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Oslo handlet hovedsakelig om introduksjon 42 
og forventninger knyttet til arbeidet fremover. Møte i Fredrikstad var mer sentrert mot politisk 43 
dokument og en muligens oppstart av resolusjon. Det skal riktignok påpekes at begge disse 44 
samlingene tok plass på høsten, før større restriksjoner ble satt inn. 45 

 46 

Hva har vært dårlig 47 
 Digitalt. 48 

 Frafall. Hindret alle fra å være samlet på både fysiske og digitale arrangement. 49 

 50 

Det som har vært dårlig i år er at det for det meste er 4/6 medlemmer som har utarbeidet politikk 51 
og som har deltatt på samlinger digitalt og fysisk (Dette inkludert vara). Dette har vært utfordrende 52 
da man ofte ikke har fått noe beskjed om hvorfor medlemmer ikke kommer. Det har også vært 53 
vanskelig med tanke på planlegging av videre arbeid.  54 

Kommunikasjonen har vært svært utfordrende, leder startet med å bruke mail som arena for 55 
møteinnkallelser, men dette fungerte ikke så godt. Derfor ble Messenger tatt i bruk, i enighet med 56 
resten av komiteen på et møte i høst. Det har kun vært noen medlemmer som har vært flinke til å 57 
respondere på meldinger der.  58 

Anbefalinger til neste LMPK og strukturering 59 
Det nåværende komiteen anbefaler er som følger:  60 

● At leder av komiteen ikke er studentleder på en institusjon.  61 

● Lage en tydelig kommunikasjonsplan - og sørge for at alle overholder dette.  62 

● Ha flere fysiske samlinger  63 

 64 

Møteplan 65 
24. juni  Digitalt “bli kjent”-møte 66 

27.-29. august Oppstartsseminar i Oslo 67 

18. oktober  Digitalt møte 68 

1. november  Digitalt møte 69 
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11.-14. november Fysisk samling i Fredrikstad 70 

30. november Digitalt møte 71 

18. januar  Digitalt møte 72 

6. februar  Digitalt møte 73 

13. februar  Digitalt møte 74 

26. februar  Digitalt møte 75 

 76 

Møter framover: 77 

1.-3. april   Fysisk samling i Stavanger ? 78 

13.-15. mai  Fysisk samling i Oslo 79 

 80 

Har dette blitt fulgt?  81 
Grunnet restriksjoner rundt årsskiftet ble et fysisk seminar i januar gjort om til flere digitale møter i 82 
januar og februar. Det var tiltenkt at samlingen 11.-14. november skulle blitt gjennomført i Bergen, 83 
sammen med et møte med HK-dir. Da HK-dir ikke besvarte LMPK sin henvendelse, ble det 84 
besluttet at samlingen skulle flyttes til Fredrikstad, for så å reise til Bergen i januar.   85 

Budsjett 86 
Før landsmøtet 2022 har det kun blitt brukt penger på følgende; 87 

Samling på Hasle Linie i August 27-29 august. XX kroner ble brukt, dette er inkludert med mat, 88 
reise, og hotellopphold.  89 

Samling i Fredrikstad 12-14 november. XX kroner ble brukt, dette er inkludert med mat, reise, og 90 
hotellopphold.  91 

 92 

Reiseutgiftene i perioden har vært svært lave. Dette kommer av at flertallet av komiteens 93 
medlemmer bor på det sentrale østlandsområdet, samtidig som de fysiske samlingene har vært i 94 
Oslo og Fredrikstad. De fysiske samlingene utover våren skal avholdes i Oslo, det er derfor 95 
forventet at LMPK 22/23 overtar et romslig budsjett til høsten. 96 

Korona er til dels grunn til mindre pengebruk, da én av de fysiske samlingene så langt ble gjort om 97 
til digital. På grunn av dette ble det ingen reise- hotell-, eller matutgifter for LMPK i perioden 01. 98 
januar-1. april. 99 

 100 

Hva er planlagt fremover:  101 
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Veien videre 102 
LMPK skal framover arbeide med å ferdigstille det politiske dokumentet om universell utforming. 103 
Dokumentet skal ferdigstilles slik at det kan behandles på sentralstyremøte 6.  104 
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VEDLEGG 6: RAPPORTER FRA KOMITEER 1 
RAPPORT VELFERDS- OG LIKESTILLINGSPOLITISK KOMITE 2 

Kjære landsmøte. 3 

Denne rapporten redegjør for arbeidet NSOs Velferds- og likestillingspolitiske komité (VLPK) har 4 
gjort så langt i funksjonstiden. Frist for innlevering av rapport var 17. mars, rapporten dekker med 5 
andre ord kun perioden fra 1. juli 2021 - 17. mars 2022. 6 

Rapporten har tre tilhørende vedlegg: 7 

Vedlegg 6.1 – Fremdriftsplan VLPK 8 
Vedlegg 6.2 – Innspill til studentboligundersøkelsen 9 
Vedlegg 6.3 – NSO sin strategi for frivillighetens år 2022  10 

Komiteen har bestått av følgende personer: 11 

• Didrik Svellingen (leder) 12 
• Mia Larsen Sveberg 13 
• Hermine Wilhelmsen 14 
• Marte Bråteng 15 
• Constance Thuv 16 
• 1. vara: Maya-Katrin Skjeldal 17 

Fremdriftsplan 18 

Perioden startet fort med en fremdriftsplan som skulle vedtas i arbeidsutvalget før 1. september. 19 
Sammen med Simen Oftedahl i arbeidsutvalget utarbeidet komiteen en fremdriftsplan, som ble 20 
vedtatt av arbeidsutvalget uten endringer.  21 

Fremdriftsplanen fastsatte tre overordnede temaer som komiteen skulle jobbe med i perioden: 22 

1. Kartlegge vertskommunenes kapasitet for å ivareta studentenes psykiske helse.  23 

2. Utarbeide en strategi for hvordan NSO kan jobbe med Frivillighetens år 2022, med mål 24 
om å styrke studentfrivilligheten.  25 

3. Gjennomgå de siste studentboligundersøkelsene og se på hvordan fremtidige 26 
undersøkelser kan styrkes, med mål om å bedre studentenes bosituasjon og den nasjonale 27 
dekningsgraden. 28 

Det første temaet var direkte tilknyttet handlingsplanspunktet for 2021/2022 om at NSO skal jobbe 29 
for å sikre at helsetjenesten i vertskommunene har tilstrekkelig kapasitet til at studenters psykiske 30 
helse ivaretas med kort ventetid for konsultasjon og behandling, som er det eneste temaet det 31 
gjenstår å arbeides med fra fremdriftsplanen.  32 

Det har gjennom perioden ikke vært et behov for å revidere fremdriftsplanen 33 

Styrke fremtidige studentboligundersøkelser 34 
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NSOs studentboligundersøkelse har siden 1991 vært den viktigste kilden til informasjon om norske 35 
studenters boforhold. Undersøkelsen utgis hver sommer, med oppdaterte tall både for den 36 
samlede nasjonale dekningsgraden, samt tall for den enkelte studentsamskipnad og hvert 37 
studiested. 38 

Komiteen har spilt inn at undersøkelsen heller bør lanseres hvert 4. år, for å øke den politiske 39 
slagkraften den kan gi for å bedre studentboligsituasjonen. Da kan man lettere se om tiltakene 40 
som gjøres i løpet av perioden mellom undersøkelsene har en ønsket effekt, og selve 41 
undersøkelsen kan bli mer utfyllende. 42 

Det er ønskelig at det inkluderes informasjon om hvor mange studentboliger som blir oppgradert, 43 
og hvor mange studentboliger som har blitt solgt/revet for den aktuelle perioden. Dette vil kunne gi 44 
et bedre bilde om hvordan tilstanden på studentboligene er, samt synliggjøre ulike faktorer som 45 
påvirker dekningsgraden. 46 

Videre bør studentboligundersøkelsen ses i sammenheng med Samskipnadsrådet sine køtall i 47 
forbindelse med studiestart, og momenter som studentboligenes kvalitet, størrelse og antall 48 
oppgraderte boliger bør inkluderes i undersøkelsen. 49 

Strategi for hvordan NSO kan jobbe med Frivillighetens år 2022 50 

I tråd med fremdriftsplanen har komiteen utarbeidet en strategi for hvordan NSO som organisasjon 51 
kan markere frivillighetens år, med må om å løfte opp og styrke studentfrivilligheten. 52 

Komiteen utarbeidet en rekke tiltak som NSO kan gjennomføre i 2022 for å markere frivillighetens 53 
år. Tiltakene ble strukturert i fire underkategorier, med en avsluttende del med mål for arbeidet 54 
med frivillighetens år. 55 

Strategien ble redegjort for til sentralstyret gjennom vår rapport til SST3 i desember 2021. 56 

Møtevirksomhet 57 

Med bakgrunn i pandemien, andre tillitsverv, studier og andre faktorer har komiteen ikke hatt like 58 
mange møter/samlinger som i et ordinært år. For å bøte på dette ble det sendt inn forespørsel om 59 
supplering til varalisten til SST3, men det var ingen som meldte seg. En ting vi har merket oss er at 60 
fysiske møter er mye mer effektive enn digitale, men digitale møter er praktisk hvis man skal ha 61 
noe dialog og planlegge noe på kort varsel.  62 

Annet arbeid 63 

Didrik og Marte fikk gleden av å delta på en internasjonal konferanse om studentvelferd og 64 
likestilling mellom kjønnene i Danmark i oktober, sammen med Simen og Emily fra arbeidsutvalget, 65 
og Anja og Bilal fra internasjonal komité. 66 

Konferansen ble gjennomført av vår danske søsterorganisasjon, Danske Studerendes Fællesråd, 67 
og inkluderte deltakere fra flere av våre nordiske søsterorganisasjoner. Her fikk vi en god mulighet 68 
til å skape et nettverk med studentpolitikere fra andre land, utveksle erfaringer og se hvilke 69 
utfordringer som er i de ulike landene.  70 

Veien videre 71 
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Pandemien har vist oss at det er mulig å gjennomføre komitéarbeidet digitalt, men vi tror at NSO 72 
vil være tjent med å videreføre praksisen om at komiteene kan møtes og arbeides sammen på 73 
fysiske samlinger i løpet av perioden. De fysiske samlingene er viktige for å kunne bygge gode 74 
relasjoner i komiteen, og bidrar til at arbeidsflyten blir mer konsis og målrettet. 75 

På forrige LM ble det vedtatt at komiteene skulle ha fremdriftsplan istedenfor mandat, og det har 76 
fungert bra etter vår erfaring, men vi vil oppfordre til at prosessen rundt utarbeidelsen av 77 
fremdriftsplanene settes i gang i god tid før disse skal vedtas. Etter dialog med de andre 78 
komiteene vil vi og anbefale at dersom arbeidsutvalget ønsker at det skal gjøres endringer på 79 
fremdriftsplanene, så burde det tas i dialog med de komiteene det gjelder. Det bør også ses på 80 
muligheter for å utarbeide en felles mal for de politiske komiteenes fremdriftsplaner, for å 81 
tydeliggjøre for organisasjonen og medlemslagene hvordan komiteene arbeider og hvilken rolle vi 82 
har i NSO. 83 

Komiteen vil også anbefale at det arbeides med å sikre gode rutiner for overlapp fra avtroppende 84 
komité til påtroppende komité, og at det gjennomføres opplæring og forventningsavklaring med 85 
den enkelte komiteen. Noe opplæring kan også gjøres i fellesskap med de andre komiteene. Det 86 
hadde nok og vært en god ide å ha et felles overlappsnotat til komiteene, så man ikke bare er 87 
avhengig av at komiteleder husker alt som blir muntlig overlappet i sommerferien. 88 
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VEDLEGG 6.1: RAPPORTER FRA KOMITEER 1 

FREMDRIFTSPLAN VLPK 2 
Komiteen starter formelt opp sitt arbeid i september, etter stortingsvalget, med en samling med 3 
innføring i politiske dokumenter som er aktuelle for temaene i fremdriftsplanen. Årets fremdriftsplan 4 
er noe åpen. Dette er et strategisk tiltak for å legge til rette for at komiteen kan bistå 5 
arbeidsutvalget i aktuelle saker som skulle dukke opp i løpet av perioden. 6 

Komiteen har tre overordnede temaer for perioden: 7 

1. Kartlegge vertskommunenes kapasitet for å ivareta studentenes psykiske helse. 8 
2. Utarbeide en strategi for hvordan NSO kan jobbe med Frivillighetens år 2022, med mål om 9 

å styrke studentfrivilligheten. 10 
3. Gjennomgå de siste studentboligundersøkelsene og se på hvordan fremtidige 11 

undersøkelser kan styrkes, med mål om å bedre studentenes bosituasjon og den nasjonale 12 
dekningsgraden. 13 

Tema 1 – Psykisk Helse 14 

Komiteen skal gå i dialog med vertskommunene og kartlegge om de har tilstrekkelig kapasitet til å 15 
ivareta studentenes psykiske helse. Kartleggingen skal resultere i en rapport som presenteres for 16 
Sentralstyret, som skal gi organisasjonen og våre medlemslag et klart bilde på hvilke kommuner 17 
som må påvirkes for å bedre studentenes psykiske helsevern lokalt.  18 

I forbindelse med denne kartleggingen skal komiteen også undersøke hvilke ressurser de enkelte 19 
vertskommunene gir i støtte til studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud. 20 

Tema 2 – Frivillighetens år 2022 21 

Studentfrivilligheten bidrar til å berike studietiden, og er noe alle studenter bør ha tilgang til. I 2022 22 
er det Frivillighetens år, og komiteen skal se på hvordan NSO som organisasjon kan arbeide for å 23 
marker dette. 24 

• Strategien skal være utarbeidet senest 30. november 2020, og skal være et verktøy for å 25 
løfte opp og styrke studentfrivilligheten. 26 

Tema 3 – Studentboligundersøkelsen 27 

Studentboligundersøkelsen er den viktigste kilden til informasjon om studenters boforhold, og ble 28 
for første gang publisert i 1991. Innholdet i undersøkelsen har endret seg gjennom tiden, men 29 
kartleggingen av dekningsgraden er et viktig politisk virkemiddel for å sette studentenes 30 
bosituasjon på den politiske agendaen. 31 

Komiteen skal gjennomgå de siste studentboligundersøkelsene og gi innspill til arbeidsutvalget på 32 
hvordan fremtidige undersøkelser kan styrkes, med mål om å bedre studentenes bosituasjon og 33 
den nasjonale dekningsgraden. 34 

• Innspillet skal leveres til arbeidsutvalget i utgangen av 2021. 35 

 36 



LM12 01.02-22 Rapporter fra komiteer  vedlegg 6.2 

  1 sider 

VEDLEGG 6.2: RAPPORTER FRA KOMITEER 1 

INNSPILL TIL STUDENTBOLIGUNDERSØKELSEN FRA VLPK 2 
Vi i VLPK mener at studentboligundersøkelsen bør komme ut hvert 4. år, slik som SHoT-3 

undersøkelsen. Dette er for å kunne gi økt politisk slagkraft hver gang den kommer ut, samtidig 4 

som vi gir muligheter til en mer utfyllende undersøkelse. Da kan man også se om det har blitt gjort 5 

gode tiltak fra sist undersøkelse. Vi vil også anbefale å publisere den 6 til 12 måneder før 6 

stortingsvalget. Det vil gjøre at det blir enklere å få studentboliger på dagsorden under 7 

valgkampen.  8 

 9 

Det vi ønsker er mer utfyllende informasjon om hvor mange boliger som blir oppgradert og hvor 10 

mange boliger som har blitt solgt/revet. Hensikten med dette er at vi ønsker å danne oss et bedre 11 

bilde på hvordan tilstanden til studentboligene er, samtidig som vi ser på de ulike faktorene som 12 

påvirker dekningsgraden. På 4 år endrer dekningsgraden seg mer enn den gjør fra år til år. Vi ser 13 

derfor ikke at det er nødvendig med en undersøkelse hvert år. Det er bedre å bruke den 14 

foreliggende undersøkelsen opp mot statsbudsjettet. 15 

 16 

Vi ønsker å ha en undersøkelse med større bredde på faktorene som dekningsbredden. Vi vil i 17 

større grad se hva som har skjedd siden sist undersøkelse. Studentboligkøene sees ikke i 18 

sammenheng med dekningsgraden, noe den bør. Kvaliteten av boligene bør komme tydeligere 19 

frem. Studenter bor i alt fra små hybler på 10 kvm, til større kollektiv. I dag ser vi kun singel- og 20 

parleiligheter. Rehabilitering som har foregått de siste årene bør komme inn i oversikten, slik at 21 

omfanget kommer tydeligere frem. Vi ser gjennom ulike sider på sosiale medier at mange bor i 22 

boliger som har behov for rehabilitering, og går mot “endt levetid”.  23 

 24 
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VEDLEGG 6: RAPPORTER FRA KOMITEER 1 
 2 

NSOS STRATEGI FOR FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 3 

Studentfrivilligheten bidrar til å berike studietiden, og er noe alle studenter bør ha tilgang til. I 2022 4 
er det Frivillighetens år, og komiteen har derfor sett på hvordan NSO som organisasjon bør 5 
arbeide for å markere dette.  6 

Vi har kommet frem til at NSO må bruke medlemslagene effektivt, bidra til at studenter får eierskap 7 
over arrangementer de selv deltar på og gjøre det attraktiv å være frivillig. Det må være givende å 8 
bli med, studenter må få noe igjen. Vi ser eksempelvis at det er mer attraktivt å være en del av et 9 
“crew” enn å være frivillig. Flere verv kan også bli CV-materiale, og bidra til arbeidserfaring.  10 

Nedenfor har vi listet opp ulike tiltak i underkategorier.  11 

Kommunikasjon 12 
- Språkbruk 13 

- Det er mer attraktivt å være en del av et “crew” enn å være frivillig på et 14 
arrangement. Setninger som “engasjer deg” kan fort bli skremmende om man bare 15 
vil være med for å være med sosialt.  16 

- Fokusere mer på hva man får igjen ved å bli med i en forening fremfor å promotere 17 
det som dugnadsarbeid.  18 

- Videoer på sosiale medier som er “kleine”, slik at det blir lavterskel å både legge ut og se 19 
på. Det vil automatisk senke terskelen for at en selv vil bli med. 20 

- Bruke mer ressurser på SOME på generell basis i NSO. 21 

Medieoppslag 22 
- Få forsknings- og høyere utdanningsministeren til å leve som student og være frivillig på 23 

eks. samfundet. 24 
- Få en administrerende direktør, eksempelvis Andreas Eskelund i SiO til å jobbe frivillig for 25 

noe.  26 

Kampanjer 27 
- Forening for deg 28 

- Ha fokus på foreningene som kan gi deg et avbrekk fra studiene. Det finnes alltid en 29 
forening for alle og der det ikke er en, skap en. 30 

- Årets forening(nasjonalt), stor premie. Bruke medlemslagene. 31 
- Konkurranser. Eksempelvis verve flest, kuleste event 32 

Arrangement 33 
- Velferdstinget i Oslo og Akershus/Det Norske Studentersamfund sin studentfestival 34 

(studfest) mars 2022 35 
- Hvordan drive en desentralisert forening? 36 

Mål 37 
- Få frem hvordan erfaringer fra foreningslivet kan styrke studentene senere 38 
- Gjøre NSO synlig som et organ for alle studenter 39 
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- Ved å være synlig vil NSO kunne vokse som en organisasjon, men også kunne gi 40 
“den vanlige” studenten muligheten til å både vite hva NSO er og interessere seg for 41 
NSO. 42 

 43 
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