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Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til Handlingsplan 2022/2023 2 

HANDLINGSPLAN 2022/2023 3 

FORMÅL 4 
Vedta en handlingsplan for Norsk studentorganisasjon for perioden 2022/2023. 5 

SAKSPRESENTASJON 6 
Handlingsplanen er organisasjonens prioritering av fokusområder i den kommende perioden, og er 7 
et viktig verktøy for planleggingen av arbeidet i 2022/2023. Handlingsplanen er omtalt slik i 8 
vedtektene: 9 

§ 3.1.3 Handlingsplan 10 

Handlingsplanen regulerer og prioriterer det politiske og organisatoriske arbeidet i 11 
organisasjonen og skal være i tråd med prinsipprogrammet, politiske plattformer vedtatt av 12 
landsmøtet og vedtektene. 13 

Handlingsplanen behandles hvert år. 14 

VURDERING 15 
Handlingsplanen er et dokument som ligger til grunn når organisasjonen skal planlegge og 16 
prioritere arbeidet i inneværende periode, og er således et verktøy for arbeidsutvalget (AU) og 17 
sentralstyret (SST). Handlingsplanen er ikke en liste over alt NSO skal arbeide med, men en 18 
oversikt over hva landsmøtet (LM) mener skal være organisasjonens hovedprioriteringer for 19 
perioden. 20 

Sentralstyret har lagt til grunn at saker som løftes i handlingsplanen først og fremst er nasjonale 21 
saker, det vil si at det er nasjonale organ eller myndigheter som er ansvarlig for å gjennomføre 22 
tiltakene som ønskes iverksatt. Videre ønsker sentralstyret å understreke at handlingsplanen 23 
eksplisitt sier noe om hvilke saker arbeidsutvalget skal ha som hovedprioritet i perioden 24 
2022/2023, uten at handlingsplanen er en uttømmende liste over saker arbeidsutvalget skal 25 
arbeide med den kommende perioden. 26 

Sentralstyret har valgt å plukke ut det sentralstyret mener er de viktigste politiske og 27 
organisatoriske hovedprioriteringene for perioden 2022/2023. Hovedprioriteringene er valgt med 28 
hensyn til både pågående og kommende politiske prosesser og derav det politiske 29 
mulighetsrommet for gjennomslag. En handlingsplan som prioriterer de absolutt viktigste sakene 30 
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for den kommende perioden vil også gi et best mulig grunnlag for arbeidsutvalget å styre etter når 31 
de skal planlegge og gjennomføre sitt arbeid. 32 

 33 

NSOS PRIORITERINGER FOR 2020/21 34 

Foreslått handlingsplanspunkt: 35 

• Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet. 36 

Bakgrunn:  37 

Sentralstyret har vedtatt NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2023, på sentralstyremøte 3-2021/22.  38 
  39 
Studentkravet 2023 er:  40 

• Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.     41 
• Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 42 

studentboliger, med et mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad.   43 
• Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.   44 
• Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen   45 

Stortinget vedtok i 2013 at studiestøtten skal økes i både lengde og omfang. Den forrige 46 
regjeringen har gjennom statsbudsjettet for 2020 fullført opptrappingsplanen til 11 måneders 47 
studiestøtte, og i budsjettet for 2022 gjennomføres en prisjustering av studiestøtten på 2 prosent. 48 
Arbeidet for å øke studiestøtten til vårt mål om 1,5 G må videreføres, det har vært en av 49 
hovedsakene til NSO i flere år. I inneværende studieår ligger studiestøtten på 1,19 G.  50 

Bolig utgjør en stor utgiftspost for studenter, og er derfor et viktig utdanningspolitisk virkemiddel for 51 
å sikre lik rett til utdanning. NSO har et mål om en nasjonal dekningsgrad på minst 20 prosent. I 52 
2021 manglet vi 14 342 studentboliger for å nå dette målet. Dagens lovverk åpner ikke opp for at 53 
staten skal kunne gi tilskudd til oppgradering av studentboliger og konsekvensen av det er at 54 
studentene må ta regningen for oppgraderingen gjennom husleien (tidligere har "rehabilitering" blitt 55 
brukt som uttrykk, nå brukes "oppgradering"). For at studentboliger skal være trygge og rimelige 56 
boalternativer mener sentralstyret at dette regelverket er viktig å få endret, slik at det også kan gis 57 
tilskudd til oppgradering av studentboliger. En annen utfordring knyttet til bygging av studentboliger 58 
er en større prisjustering av kostnadsrammene for bygging av studentboliger. I budsjettforliket 59 
mellom regjeringspartiene og SV for statsbudsjettet for 2022 er det foreslått en gjennomgang av 60 
plan- og bygningsloven, med formål om å gjøre det lettere å bygge studentboliger, med mål om å 61 
nå regjeringens opptrappingsmål om å bygge 3 000 studentboliger i året. Dette er et arbeid NSO 62 
bør prioritere i det kommende året.   63 

Studenter er som hovedregel ikke en del av dagpengeordningen etter folketrygdloven, uavhengig 64 
av hvor mye man betaler i skatt. Studenter som samtidig er arbeidstakere, har altså ikke tilgang på 65 
sikkerhetsnettverket som andre arbeidstakere har. Problemstillingen rundt manglende dagpenger 66 
har blitt høyaktuell under pandemien, fordi flere studenter har blitt permittert og det har vært en 67 
mangel på de tradisjonelle studentjobbene. Studenter er, som andre, avhengig av en jobb for å få 68 
økonomien til å gå rundt.   69 

I dag blir 25 prosent av studielånet omgjort til stipend ved studiepoengsproduksjon og de 70 
resterende 15 prosent ved avlagt grad og ved enkelte etter- og videreutdanninger. Denne 71 
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ordningen gjør at studenter som bytter studie, tar årsstudium, er under et flertall av etter - og 72 
videreutdanningen, eller som av ulike årsaker faller fra studieløpet, sitter igjen med mer gjeld enn 73 
andre studenter.  74 

Regjeringen legger årlig frem forslag til neste års statsbudsjett i oktober, videre blir det vedtatt av 75 
Stortinget senest i desember. I 2022 vil statsbudsjettet for 2023 legger frem den 6. oktober, og 76 
Stortinget må vedta det innen den 15. desember.  Deretter blir statsbudsjettet revidert i mai. Det 77 
betyr at NSO hvert år har et politisk handlingsrom til å få gjennomslag for våre krav. 78 
Statsbudsjettet krever langsiktig arbeid gjennom hele året, fra påvirkningsarbeid på nyåret til 79 
reaksjonsvinduet mellom statsbudsjettet blir lagt frem til det vedtas av Stortinget. I arbeidet med 80 
statsbudsjettet gjennomfører NSO mange møter med politikere i både opposisjon og posisjon, 81 
regjeringsmedlemmer og samarbeidsorganisasjoner. Videre jobber vi aktivt med å sette våre 82 
politiske saker på agendaen i media. 83 

 84 

Foreslått handlingsplanspunkt: 85 

• Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter 86 
pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg 87 
relevant for studentmassen. Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i 88 
organisasjonen. 89 

Bakgrunn: 90 

NSO har som resten av samfunnet vært svært prega av pandemien. I nåværende AU-periode har 91 
fysiske møteplasser i større grad blitt standarden, men med begrensinger på grunn av 92 
smittesituasjonen. Landsmøte i 2022 er det første fysiske landsmøte siden 2019. Det å fortsette å 93 
videreutvikle organisasjonen blir en særs viktig oppgave for det neste arbeidsutvalget og vil kreve 94 
tid og ressurser fra organisasjonen. 95 

Studentmassen er i endring. I dag er gjennomsnittsalderen til en student 28 år. For at NSO skal 96 
være en relevant aktør for Norges studenter, må̊ vi se på̊ oss selv og vurdere om organisasjonen i 97 
dag møter framtidas utfordringer. 98 

Sentralstyret ønsker å sette i gang en større gjennomgang av organisasjonen, som skal jobbes 99 
med av neste periodes arbeidsutvalg og sentralstyre. Dette kan løses på flere måter, men vi vil 100 
trekke frem følgende forslag: Arbeidsgrupper bestående av ulike ledd i organisasjonen og andre 101 
relevante aktører, høringsrunder i medlemslagene eller besøksrunder. 102 

For at dette arbeidet skal kunne gjøres på en forsvarlig måte, bør ikke landsmøte legge for tydelige 103 
føringer for prosessen. Sentralstyret mener at landsmøte bør peke ut en hovedretning for arbeidet, 104 
at det skal være et mål å øke medlemslagenes medvirkning i organisasjonen. 105 

 106 

Foreslått handlingsplanspunkt: 107 

• At studentenes utdanningskvalitet skal styrkes med spesielt fokus på å garantere at 108 
studentenes stemme blir hørt. Utdanningskvalitet skal være kjernen i arbeidet med 109 
desentralisert utdanning og langtidsplan for livslang læring som er annonsert i 110 
regjeringsplattformen. 111 
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I Hurdalsplattformen, som er regjeringens plan for sin fireårsperiode, er det flere punkter som er 112 
relevante for NSO sin politikk. Det er blant annet et stort fokus på desentralisert utdanning, og 113 
livslang læring. Dette er arbeid som vil settes i gang fra regjeringens side de neste årene, og et er 114 
viktig at NSO fungerer som studentenes stemme inn i dette arbeidet. Kvalitet i høyere utdanning er 115 
noe av det viktigste NSO arbeider med, og det er viktig at NSO fortsetter å fokusere på kvalitet i 116 
alle diskusjoner som omhandler høyere utdanning. 117 

Det har vært mye snakk om desentralisert utdanning, både under og etter valget. For NSO har det 118 
vært viktig at kvaliteten i utdanningen er i sentrum og fokus når nye utdanningstilbud etableres. 119 

 Det er viktig at studentene har dekket grunnleggende velferdstilbud, uavhengig av hvor de 120 
studerer. Det er viktig at organisasjonen jobber videre med å videreutvikle politikken innenfor 121 
desentralisert utdanning fremover, og at vi, i samarbeid med lokale studentdemokratier, er en 122 
tydelig stemme for studentene i nasjonale spørsmål som omhandler tema. 123 

Det er et økende behov for etter og videreutdanning for arbeidstakere.  I året som kommer er det 124 
viktig at NSO melder seg på diskusjoner som omhandler fleksibel utdanning, og at vi er en tydelig 125 
stemme også når det kommer til utforming av langtidsplanen for livslang læring. 126 

 127 

Foreslått handlingsplanspunkt: 128 

• At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes 129 
økonomiske situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansieringa som er 130 
annonsert i regjeringsplattformen samt å jobbe for å styrke studentenes helse og trivsel. 131 

Studentvelferd er et begrep som omfavner vidt og bredt. Dette omhandler for eksempel 132 
studiestøtte, studentbarnehager, treningstilbud, kost, bokhandler, helsetjenester og boliger. I 133 
Hurdalsplattformen har regjeringen vektlagt blant annet bygging av flere studentboliger, 134 
gjennomgang av studiestøtten og en styrking av studentenes psykiske helse. Det er viktig at NSO 135 
fortsetter å være en tydelig stemme i diskusjonen rundt velferdsspørsmål. 136 

I Hurdalsplattformen er det meldt en gjennomgang av studiefinansieringa. Dette har ikke vært et 137 
primærønske fra NSO. Det er likevel viktig at vi deltar i prosessen, stille tydelige krav og sikrer 138 
gjennomslag når studiefinansieringen skal gjennomgås. 139 

Det er i meldt en styrkning av det psykisk helse og trivsel, både gjennom kommunene og gjennom 140 
samskipnadene. Det er viktig at NSO jobber for at samskipnadene skal ha det de trenger for å 141 
kunne levere sine tjenester, og at det gjøres i samarbeid med tilknyttede studentdemokratier og 142 
samskipnadsstyrer. NSO skal oppmode til dialog mellom vertskommuner og 143 
Studentorganisasjoner. I flere tilfeller faller studenter mellom to stoler når det gjelder helsetilbud. 144 
Eksempler på dette er ved melding av flytting eller ved at man opplever symptomer i den grad at 145 
tilbudet hos studentsamskipnaden ikke er tilstrekkelig, og kommunen ikke tar deg inn til 146 
behandling. Det blir også viktig det kommende året å følge opp midlene gitt av regjeringen til 147 
studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene slik at disse kommer studentene til gode og 148 
bidrar til økt trivsel. 149 

Foreslått handlingsplanspunkt: 150 

• At sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030, og at 151 
sektoren jobber for at verden skal nå måla. 152 
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Bakgrunn: 153 

FN har gjennom Agenda 2030 fremmet 17 bærekraftsmål som verden skal nå innen 2030. Dette er 154 
en felles arbeidsplan for blant annet å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 155 
klimaendringene. Ungdom har aldri vært en større del av befolkningen enn i dag. 1,8 milliarder 156 
mennesker er mellom 10 og 24 år. Mange av landene med den største ungdomsandelen er blant 157 
verdens fattigste. Med målrettet politikk og investeringer i helse og utdanning, samt inkludering i og 158 
tilgang til politiske prosesser, er dagens store ungdomsgenerasjon én av gruppene med størst 159 
potensial til å bevege land ut av fattigdom. 160 

Målene er svært ambisiøse og for å lykkes med å nå måla er det avgjørende at også den norske 161 
UH-sektoren tar ansvar og bidrar til å jobbe med FNs bærekraftsmål.  162 

Bærekraftsmålene fremheves av mange politiske partier og organisasjoner som et viktig felt å 163 
jobbe med ettersom mye utdanning og forskning retter seg mot barn, ungdom og unge voksne bør 164 
man jobbe politisk for at UH-sektoren skal være spesielt opptatt av dette. Studentbevegelsen har 165 
også hatt et økt fokus på bærekraft og klima de siste årene, noe som gjør at sentralstyret anser 166 
dette som et viktig område for studentene. 167 

Institusjonene har blitt enige gjennom UHR (Universitets- og høgskolerådet) at de skal samarbeide for 168 
et bærekraftig samfunn. Et av UHRs hovedmål 2020-2024 er "UHR skal bidra til institusjonenes arbeid 169 
med bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer". NSO bør jobbe for at UHRs strategi blir fulgt 170 
opp, at institusjonene inspirerer hverandre til å gjøre tiltak som monner, og at de satser på forskning og 171 
utdanning for bærekraftig utvikling. I EUs rammeprograms Horisont Europa adresseres bærekraft i 172 
store deler av programmet, og institusjonene er avhengig av kompetanse i bærekraftig utvikling av høy 173 
kvalitet for å kunne konkurrere med forskningsprosjekt i Europa om pengene som allokeres fra 174 
Horisont Europa. Dette gjør også at en storsatsning blant norske institusjoner er ettertraktet.  175 

Unesco lanserte i år en ekspertrapport om bærekraftsmålene, hvor de skriver at et viktig element i 176 
at vi skal nå bærekraftsmålene er å innlemme bærekraft som en kjerneaktivitet og målsetning for 177 
universiteter og høyskoler. Dette er et mål NSO bør jobbe for at blir realisert ved alle 178 
utdanningsinstitusjoner.  179 

Forslag til handlingsplanspunkt: 180 

• At den norske studentbevegelsen står solidarisk med studenter i andre land når deres rett 181 
til utdanning blir truet som følge av krig og konklikt. 182 

 Bakgrunn: 183 

Verden i dag er i forandring, og krig og konflikt påvirker flere steder studenters rett og mulighet til å 184 
ta utdanning. Det siste året har vi blant annet sett at studenter og akademikere i Ukraina, 185 
Hviterussland og Afghanistan opplever å bli hindret i enten å fullføre, påbegynne eller gjennomføre 186 
utdanningen som normalt.   187 

I Norge tar vi kanskje vår frihet og rett til utdanning for gitt. Andre steder i verden risikerer 188 
studenter forfølging og vold hvis man jobber for retten til utdanning. Politisk undertrykking og 189 
angrep på akademisk frihet skader kvaliteten til utdanning og forskning. 190 

NSO som organisasjon skal kunne respondere når slike overtramp blir gjort. Derfor bør det være 191 
en prioritet for organisasjonen å stå solidarisk med våre medstudenter i andre land når deres rett til 192 
utdanning blir truet som følge av situasjoner utenfor deres kontroll, som rokker ved denne 193 
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grunnpilaren. Lik rett til utdanning er sentralt for NSO, og vi må stå sammen med andre for å verne 194 
om dette. 195 

INNSTILLING 196 
Handlingsplanen for 2022/2023 vedtas.   197 
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VEDLEGG 1: HANDLINGSPLAN 2022/2023 1 

HANDLINGSPLAN 2022/2023 2 
Handlingsplanen er landsmøtet sin plan for hvilke saker Norsk studentorganisasjon skal prioritere 3 
det kommende året. Handlingsplanen inneholder de politiske og organisatoriske prioriteringene 4 
organisasjonen skal legge vekt på. Handlingsplanen skisserer en prioritering, men er ikke en 5 
uttømmende oversikt over organisasjonen sitt arbeid gjennom året. 6 

NSOs prioriteringer for perioden er å jobbe for: 7 
• Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet. 8 
• Å videreutvikle organisasjonen, med spesielt fokus på NSO som organisasjon etter 9 

pandemien og hvordan NSO som organisasjon best kan møte endringene i, og holde seg 10 
relevant for, studentmassen. Det skal være et mål å styrke medlemslagenes posisjon i 11 
organisasjonen. 12 

• At studentenes utdanningskvalitet skal styrkes med spesielt fokus på å garantere at 13 
studentenes stemme blir hørt. Utdanningskvalitet skal være kjernen i arbeidet med 14 
desentralisert utdanning og langtidsplan for livslang læring som er annonsert i 15 
regjeringsplattformen. 16 

• At studentenes velferd skal styrkes med spesielt fokus på å sikre og utvikle studentenes 17 
økonomiske situasjon og rettigheter i gjennomgangen av studiefinansiering som er 18 
annonsert i regjeringsplattformen samt å jobbe for å styrke studentenes helse og trivsel. 19 

• At sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030, og at 20 
sektoren jobber for at verden skal nå målene. 21 

• At den norske studentbevegelsen står solidarisk med studenter i andre land når deres rett 22 
og mulighet til utdanning blir truet som følge av krig og konklikt. 23 
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