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Landsmøtet Sakspapir 

 

Møtedato 21.04.2022 - 24.04.2022 
Ansvarlig Sentralstyret 
Saksnummer LM12 03.01-22  
Gjelder Resolusjoner 

Vedlegg til saken: 1 
1. Resolusjon fra Knut Camillo Tornes (UiB) - “Bedre rettsikkerhet, men ikke på 2 

bekostning av utdanningen”.  3 
2. Resolusjon fra Aksel Haukom (UiB) - “Rett til utdanning for ukrainske flyktninger”  4 
3. Resolusjon fra Gabriella V. Clausen-Mastoris (UiS) - “Studenter må sidestilles med 5 

arbeidstakere”  6 
4. Resolusjon fra Emily MacPherson og Magnus Dybdahl (AU) - “Studentane vil ha CRPD 7 

inn i norsk lov!”  8 
5. Resolusjon fra Helena Haldorsen, Velferdstingene i Norge, Didrik Svellingen, Ellinor 9 

Benedikte Anjali Lindström, Svein-Erik Strandabø Olsen, Ferdinand Tomek Marnburg, 10 
Maika Marie Godal Dam - “Studenters psykiske helse – en varslet katastrofe”  11 

6. Resolusjon fra Jørgen Valseth, Isak Grov Diesen, Ina Maria Finnerud og Marie Nørvåg - 12 
“Lytt til barna!”  13 

7. Resolusjon fra Ina Maria Finnerud og Jørgen Valseth - “Norske studenter erklærer 14 
klima- og naturkrise!”   15 

8. Resolusjon fra Alexander Pettersen Fredheim (UiB) - “Fritak fra egenandelsordningen”   16 
9. Resolusjon fra Alexander Pettersen Fredheim (UiB) - “Gratis influensavaksinasjon”  17 

RESOLUSJONER 18 

FORMÅL 19 
Behandle innkomne forslag til resolusjoner til Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2022. 20 

SAKSPRESENTASJON 21 
En resolusjon er en politisk uttalelse som blant annet utdyper, konkretiserer og supplerer NSOs 22 
politikk på dagsaktuelle områder.  23 

Fristen for å fremme resolusjoner til landsmøtet var 10. april.   24 

Sentralstyret innstiller på hvilke resolusjoner som skal behandles av landsmøtet.  25 

Behandlingen av resolusjoner på landsmøtet  26 

Landsmøtet vedtar først hvilke resolusjoner som skal behandles. Deretter debatterer landsmøtet 27 
innholdet i disse resolusjonene. Under debatten er det anledning å levere endringsforslag.  28 

Etter debatten utarbeider en redaksjonskomite innstilling på alle innkomne endringsforslag. 29 
Redaksjonskomiteens innstilling legges til grunn når landsmøtet til slutt voterer over alle 30 
endringsforslagene og den endelige resolusjonen.  31 
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VURDERING 32 
Det har kommet inn 9 forslag til resolusjoner til landsmøtet. Sentralstyret innstiller på å behandle 3 33 
stykker under landsmøtet 2022. 34 

Sentralstyret har valgt å innstille på disse resolusjonene: 35 

1. Studenters psykiske helse – en varslet katastrofe” 36 
2. Studentane vil ha CRPD inn i norsk lov” 37 
3. Bedre rettsikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen” behandles av landsmøte 38 

“Studenters psykiske helse – en varslet katastrofe” 39 

Sentralstyret anser denne resolusjonen som relevant ut fra resultatene fra SHoT-undersøkelsen i 40 
tillegg til at vi er på vei ut av en pandemi. 41 

“Bedre rettsikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen” behandles av landsmøtet 42 

Sentralstyret anser resolusjonen som relevant på bakgrunn av kommentarene fra Aune-utvalget 43 
om at to-sensor ordningen er noe som bør implementeres. 44 

Landsmøtet bør ta endelig stilling til dette på bakgrunn av de større uenighetene i organisasjonen. 45 

“Studentane vil ha CRPD inn i norsk lov” 46 

Sentralstyret anser denne resolusjonen som relevant ut fra tematikken om likestilling og 47 
inkludering, og anser dette som relevant i sammenheng med campusutvikling. NSO bør ta et aktivt 48 
standpunkt på denne tematikken da dette nevnes eksplisitt i Hurdalsplatformen. 49 

INNSTILLING 50 
Følgende resolusjoner behandles på landsmøtet 2022: 51 

1. Studenters psykiske helse – en varslet katastrofe” 52 
2. Studentane vil ha CRPD inn i norsk lov” 53 
3. Bedre rettsikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen”  54 

  55 
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VEDLEGG 1: RESOLUSJONER 1 

BEDRE RETTSSIKKERHET, MEN IKKE PÅ BEKOSTNING AV UTDANNINGEN 2 
Aune-utvalget foreslo i 2020 om å styrke studentenes rettssikkerhet, med blant annet krav om to 3 
sensorer ved alle eksamener og prøver og sensur innen 15 virkedager etter klagefrister utløpt. 4 
Samtidig har universitets- og høyskolesektoren måtte begå store budsjettkutt de siste årene, som 5 
påvirker både fagmiljøer og studenter. Kravet om to sensorer er et steg i riktig retning, men ikke på 6 
bekostning av utdanningskvaliteten. 7 

Utdanning og forskning går hånd i hånd. Dersom den ene blir svekket, blir den andre like svekket. 8 
Studentene kan ikke gå god for en ordning som ikke blir bevilget penger til. Ordningen er et steg i 9 
riktig retning for studentenes rettssikkerhet, men da skal den være finansiert på riktig måte og ikke 10 
påvirke studentenes studiekvalitet. Studentene fortjener bedre rettssikkerhet uten at 11 
studiekvaliteten svekkes. 12 

Norges Studentorganisasjon mener at: 13 

• Kunnskapsdepartementet skal ikke innføre ordningen om to sensorer før den har blitt 14 
grundig om arbeidet, gjennom tett samarbeid med universitets- og høyskolesektoren og 15 
studentdemokratiene. 16 

• Kunnskapsdepartementet skal jobbe aktivt for å reversere konsekvente budsjettkutt i 17 
universitets- og høyskolesektoren, som påvirker negativt studiekvaliteten og 18 
utdanningstilbud for studentene. 19 

• Kunnskapsdepartementet skal utrede en akseptabel og bærekraftig finansieringsmodell for 20 
to sensorordningen, slik at den blir innført ute nå påvirke negativt studiekvaliteten og 21 
utdanningstilbud for studentene. 22 
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VEDLEGG 1: RESOLUSJONER 1 

RETT TIL UTDANNING FOR UKRAINSKE FLYKTNINGER 2 
Regjeringen skal opprette 1000 nye studieplasser for ukrainske studenter, etter krigen som er 3 
tvunget på dem av en russisk diktator. Studieplassene gir studentene en inngang til Norge som 4 
legger opp til deltakelse i samfunnet. Studieplassene vil være under finansieringskategori D. 5 
Institusjonene kan selv bestemme hvordan finansieringen skal disponeres for å rekruttere 6 
ukrainske studenter inn i akademia. Studieplassene og finansieringen er et steg i riktig retning, 7 
men det er ikke nok. 8 

En plass på et universitet, eller høyskole vil gi ukrainske flyktninger mulighet til å raskt bidra til 9 
samfunnet. Her vil studentene kunne fortsette utdanningsløpet sitt, eller ta sitt første steg inn i 10 
akademia. Det eksisterer allerede et stort internasjonalt miljø på Norges utdanningsinstitusjoner, 11 
her er det plass til flere studenter. Akademia og staten har et ansvar for å ivareta ukrainske 12 
flyktninger gjennom retten til utdanning, det gjøres ved å åpne for flere studieplasser til alle 13 
utdanninger uavhengig av finansieringskostnader. 14 

Med finansieringskategori D blir spillerommet for å utdanne nyankomne studenter mindre. 15 
Kostbare studieplasser som kliniske utdanninger og utøvende kunstutdanninger kan dermed bli 16 
nedprioritert. La oss sikre at retten til utdanning skal gjelde alle, uavhengig av hvilke studeretning 17 
studentene går. 18 

 19 

Norsk studentorganisasjon mener at: 20 

● Kunnskapsdepartementet skal etablere studieplasser etter behov til Ukrainske flyktninger 21 
som vil studere i Norge. 22 

● Kunnskapsdepartementet sin finansiering av studieplasser til ukrainske flyktninger skal 23 
reflektere en bredde i studieretninger. 24 

● Akademia skal sikre god integrering av ukrainske flyktninger gjennom språk, og kulturtilbud 25 
i tillegg til studietilbud. 26 
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VEDLEGG 1: RESOLUSJONER 1 

OVERSKRIFT 2 

Bakgrunn for saken 3 

Da Studentdemokratiet ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, utførte en 4 
undersøkelse for å finne ut om hvordan studenter med barn opplevde hverdagen sin ved 5 
universitetet, kom det en god del tilbakemeldinger på hvor dårlig tilretteleggingen er for disse 6 
studentene. 7 

Mange studenter ved universitetet har 80% oppmøteplikt, noe som tilsvarer rundt 11 dager fravær 8 
i løpet av et semester. Dersom en student overskrider fraværsgrensen, mister vedkommende 9 
retten til å gå opp til eksamen. 10 

For en ordinær student så er dette allerede utfordrende med tanke på at SHoT-undersøkelsen for 11 
2018 avdekket at mange sliter med psykisk helse (SHoT, 2018). 12 

Foreldre er en viktig del av fremtiden, det er de som har ansvar for den neste generasjonen og 13 
det er de som skal ta vare på deres liv og helse, samtidig som de ofte studerer eller jobber. Når 14 
man er i arbeidslivet er det derfor en større grad av tilrettelegging for disse individene. 15 
Oppmøteplikten ved universitetet resulterer i at mange av studentene med barn kommer på 16 
skolen til tross for at de er syke, fordi de ofte må bruke fraværsdagene sine på helsen til barna 17 
sine. Derfor bør studentene ivaretas på samme måte i studiesituasjonen som i arbeidslivet. 18 

Når man studerer regnes studiet ditt som en heltidsjobb. Man har daglige gjøremål som må 19 
utfylles til gitte frister, man må samarbeide med medstudenter på lik linje som man må 20 
samarbeide i arbeidslivet. Den største forskjellen er den økonomiske situasjonen, da studielånet 21 
fra lånekassen gir en vesentlig lavere inntekt enn en gjennomsnittlig lønning for en arbeidstaker. 22 
Dette er penger som i hovedsak skal tilbakebetales. 23 

Arbeidsmiljøloven 24 

Ettersom man nå har definert studiet som en heltidsjobb, så burde arbeidsmiljøloven §12.9 25 
gjelde også for studenter. I den står det at om arbeidstaker har et sykt barn så har de krav på 26 
permisjon opp til 10 dager per kalenderår, inntil barnet fyller 12 år. Om arbeidstaker har mer enn 27 
to barn, så gjelder det 15 dager per kalenderår. Arbeidstaker har grunnlag for permisjon hvis 28 
barnet skal følges til lege eller annen oppfølging i forbindelse med helserelaterte utfordringer. 29 

Ved kronisk, langvarig eller nedsatt funksjonsevne har man krav inntil 20 dager per kalenderår, 30 
dette gjelder inntil barnet fyller 18 år. 31 

Når det gjelder aleneforsørgere så er loven tydelig i §12.9 (6) «Arbeidstaker som er alene om 32 
omsorgen har rett til dobbel så mange permisjonsdager som etter andre og tredje ledd.» 33 
(Arbeidsmiljøloven - aml, 2005). 34 

Tilpasning for å ikke gå glipp av obligatoriske forelesninger 35 
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Forelesere ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål bør publisere 36 
forelesningen på de kommunikasjonskanalene som er gitt av utdanningsinstitusjonen. Dette for 37 
at alle studenter skal kunne få med seg de vesentlige elementene som fremkommer under 38 
forelesningene, og dermed ikke få konsekvenser ved eksamen. 39 

Videre om tilpasning bør forelesere også gi studentene mulighet til å kunne delta i forelesning 40 
gjennom nettbaserte tilbud. Dermed kan studenter som blir forhindret til å delta fysisk i 41 
forelesningen av alvorlige helsemessige årsaker som omhandler seg selv eller barnet fremdeles 42 
få med seg viktig informasjon. Dette tilrettelegger for å kunne gå opp til eksamen med et godt og 43 
tilpasset kunnskapsgrunnlag. 44 

Studentenes Helse - og Trivselsundersøkelse (SHoT) 45 

Når man snakker om alvorlige helsemessige årsaker så gjelder dette studenter som sliter 46 
psykisk eller fysisk over lenger tid. Under SHoT-undersøkelsen oppga 16% av studentene på 47 
landsbasis at de har en psykisk lidelse. 42% rapporterte at de opplever psykiske plager, der 11% 48 
faller under kategorien alvorlige og mange plager. En av fem studenter svarer at de har skadet 49 
seg selv med vilje og like mange har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke forsøkt å gjøre 50 
det. 4% oppgir at de faktisk har forsøkt å ta sitt eget liv. Hvordan forventes det at disse 51 
studentene skal klare å få til en god studiehverdag om de ikke får tilrettelagt for lidelsene sine? 52 

Det har vært stor omtale rundt stress-faktoren blant studenter. Dette stresset kommer veldig 53 
ofte av et stort ønske om å være perfekt. 3 av 10 studenter mener at bare de beste resultatene 54 
er godt nok, og 1 av 4 at de alltid/svært ofte hater å ikke være best (SHoT, 2018, s. 68). 55 

Dette kan ses på som et enormt samfunnspress, og ved lite tilrettelegging for at disse studentene 56 
kan få minsket stresset så vil det ikke bli noe bedring. Stresset kan bli så betraktelig stort at det 57 
påvirker søvn- og spisevaner, og dermed bør det være en mulighet for at studentene ikke trenger 58 
å være redd for hvordan fravær vil påvirke deres studiefremgang. 59 

Tabell 7.2.2.1 - Psykiske plager målt med HSCL25, kolonneprosent 60 

 61 

 62 
(SHoT, 2018, s. 71) 63 

Nedenfor vises tabellen fra SHoT-undersøkelsen, der man ser en økning i andel av studenter med 64 
dårlig livskvalitet 65 

Tabell 7.1.1 – Livskvalitet. Kolonneprosent kategorier og gjennomsnitt av summen av enkeltspørsmål. 66 
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 67 

(SHoT, 2018, s. 69) 68 

Mobbing 69 

I målingen av mobbing på landsbasis fremkommer det at 5% av studentene oppgir at de har blitt 70 
mobbet av medstudenter. Samtidig melder 3% av studentmassen at de har blitt utsatt for 71 
mobbing av ansatte ved utdanningsinstitusjonen de går på, og 4% har selv vært med på å 72 
mobbe andre (SHoT, 2018, s. 81) 73 

 74 

(SHoT, 2018, s.86) 75 



Vedlegg 1 til sak LM12 03.01-22: Resolusjoner side 4 

 76 

Tabell 8.3.4 Overlapp mellom andel som oppgir å ha blitt mobbet av medstudenter, ansatte og selv 77 
vært med å mobbe medstudenter. Kolonneprosent 78 

 79 

(SHoT, 2018, s. 86) 80 

 81 
Tallene for Campus Vestfold viser følgende: 82 

● Har du blitt mobbet av ansatte de siste 83 
månedene? o 3% svarer: Ja, men bare en 84 
sjelden gang 85 
o 2% svarer: Ja, flere ganger i måneden 86 

● Har du blitt mobbet av medstudenter de siste månedene? 87 
o 4% svarer: Ja, men bare en sjelden gang 88 
o 2% svarer: Ja, flere ganger i måneden 89 

● Har du selv vært med på å mobbe medstudenter de siste månedene? 90 
o 5% svarer: Ja, men  bare en sjelden gang 91 

(SHoT/Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, 2018). 92 

Disse statistikkene er svært alarmerende. Spesielt høye tall på at studenter føler seg mobbet av 93 
ansatte. Sammenlignet med andre campus ved Universitetet i Sørøst-Norge ser vi at det er ingen 94 
eller svært lav prosent på “Ja, flere ganger i måneden”. 95 

Med tanke på disse mobbestatistikkene, både på landsbasis og mer lokalt så er det naturlig at 96 
enkelte studenter sliter psykisk til den grad at de vegrer seg for å møte opp og ved enkelte tilfeller 97 
faller fra studiet sitt. 98 

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) så er det 66% av studentmassen som har fullført hele graden 99 
sin i perioden 1999-2009 (Statistisk sentralbyrå, 2018). Det betyr ikke at en tredjedel av massen 100 
som avslutter studieløpet gjør det på grunn av at de har blitt utsatt for mobbing, men man kan 101 
ikke se bort ifra at det er en av faktorene. Om studenter hadde en alternativ mulighet på de 102 
ekstra strevsomme dagene som beskrevet lenger opp, så hadde nok hverdagen til mange 103 
forhåpentligvis blitt enklere. 104 

 105 

Oppsummering 106 

Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for studenter som blir utsatt for sykdom, både fysisk og 107 
psykisk. Studenter er stadig redd for å overstige fraværsgrensen, som påfører store mengder av 108 
stress og belastning, samt psykiske plager. 109 
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Ifølge SSB så er det en tredjedel av studentmassen som ikke fullførte utdanningen sin i perioden 110 
1999-2009 (Statistisk sentralbyrå, 2018). Grunnene til dette kan være flere, som mobbing på 111 
utdanningsinstitusjonene, stort press rundt perfeksjonisme, psykiske plager og mye mer. 112 
Studenter med barn er også i faresonen for å avslutte utdanningen sin. 113 

Det er en del fokus rundt om i samfunnet om at mange får barn altfor sent i livet. De fleste 114 
venter med å få barn til de er ferdig med studiene sine, da det ikke er optimalt å studere og 115 
oppdra barn samtidig. Det er veldig krevende og tilpasningen er på et minimalt nivå, noe som 116 
gjør at studentene ikke er i stand til å delta fysisk i undervisningen. Mange vil gjerne etablere 117 
seg både med bolig og i arbeidsmarkedet før de stifter familie. Fremdeles får mange barn 118 
under studiene. 119 

Ved at utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for studentene ved bruk av nettbasert 120 
undervisningstilbud og ved publikasjon av hver forelesning på de kommunikasjonskanalene som 121 
blir brukt av institusjonen, så er det flere studenter som får være aktivt med i forelesningene og 122 
vil ha større sannsynlighet for å fullføre studieløpet på normert tid. 123 

Studenter må sidestilles med arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven. Når man er student, er 124 
studiet å regnes som heltidsjobb. Studenter har daglige oppgaver som må gjøres til en gitt tid, 125 
samarbeide med medstudenter på lik linje som arbeidstakere samarbeider med sine kollegaer og 126 
får en form for «lønn» av Lånekassen, slik arbeidstakere får av arbeidsgiver. 127 

Mange studenter har oppmøteplikt som betyr at det er svært begrenset hvor mye fravær som er 128 
tillatt per semester før man ikke kan ta eksamen. I følge Studentenes helse- og 129 
trivselsundersøkelse (SHoT) opplever 42 prosent av studentene psykiske plager. Det oppleves 130 
urimelig for en student at de ikke kan ta fri eller sykemelde seg når det er nødvendig med psykisk 131 
og fysisk sykdom. Oppmøteplikt er også krevende for studenter med barn. Mange studenter med 132 
barn kommer på skolen med feber da de må bruke fraværsdagene sine på de eventuelle 133 
sykdommene til barna sine. Studenter er redd for å overstige fraværsgrensen, som igjen påfører 134 
store mengder av stress og belastning, samt psykiske plager. 135 

NSO mener at 136 

● Studenter må sidestilles med arbeidstakere. 137 
● Studenter bør ha mulighet til å ta ut sykedager og ta permisjon ved sykt barn og for å 138 

kunne følge barn til lege eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom. 139 
● Det må legges til rette for at studenter ikke skal gå glipp av obligatoriske forelesninger. 140 
● Lærere ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål, bør 141 

publisere forelesningen på de kommunikasjonskanalene som er gitt av institusjonen. 142 
● Undervisere bør gi studenter mulighet å være med i forelesningen gjennom bruk av 143 

et nettbasert tilbud, slik at studenter med sykt barn og studenter med fysiske og 144 
psykiske problemer ikke går glipp av viktig informasjon og kan gå opp til eksamen.1 145 

                                              
1 Lovdata. (2005, juli 14). Hentet fra Arbeidsmiljøloven - aml: https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§12-9 
Statistisk sentralbyrå. (2018, juni 14). Statistisk sentralbyrå. Hentet Mars 29, 2019 fra Gjennomføring ved 
universiteter og høgskoler - SSB: https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/hugjen 
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 (SHoT). (2018). SHoT/Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 
Oslo. 
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 (SHoT)/ HELT ÆRLIG-undersøkelsen. (2018, september). 
SHoT. Hentet fra https://studenthelse.no/heltaerlig 
 
 

http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/hugjen
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VEDLEGG 1: RESOLUSJONER 1 

STUDENTANE VIL HA CRPD INN I NORSK LOV! 2 
FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) vart vedtatt av FNs 3 
generalforsamling i 2006 og den vart ratifisert i Noreg i 2013. Noreg er dermed folkerettsleg og 4 
politisk forplikta til å følgje konvensjonen. Noreg må òg sende inn rapport til FN kvart fjerde år om 5 
tilstanden for menneskerettar for menneske med nedsett funksjonsevne. 2. 6 

CRPD er derimot ikkje ein del av norsk lov, i motsetning til Kvinnekonvensjonen, 7 
Barnekonvensjonen og Konvensjonen mot rasediskriminering. Dette er den einaste av FN-8 
konvensjonane som ikkje er innlemma i norsk rett.  Konsekvensen av dette er at dersom det er 9 
motstrid mellom norsk lov og konvensjonen vil norsk lov setjast først. Innlemminga av CRPD i 10 
norsk lov blir støtta av blant anna Likestillings og diskrimineringsombodet (LDO), Noregs 11 
institusjon for menneskerettar (NIM) samt fleire interesseorganisasjonar.3. 12 

Interesseorganisasjonar for menneske med funksjonsnedsetting sendte i 2019 inn ein alternativ 13 
rapport til FN. I den alternative rapporten var funna at det er lågare andel menneske med nedsett 14 
funksjonsevne som får delta i høgare utdanning enn befolkninga elles.  I 2015 rapporterte 21% av 15 
menneske med nedsett funksjonsevne mellom 25-44 år at dei hadde fullført minst eit år med 16 
høgare utdanning, i resten av befolkning i same aldersgruppe ligg det på 45%.4. Det er òg 17 
rapportert at studentar med nedsett funksjonsevne oppleve diskriminering, trakassering, og møte 18 
fysiske, pedagogiske og sosiale barrierar i studiekvardagen sin. 5.  19 

Alle rapportane frå Noreg vart vurdert og FN-komiteen leverte sine anbefalingar og konklusjonar. 20 
FN var bekymra for mangelen på effektive juridiske mekanisme inkludert anti-diskriminerande 21 
bestemmingar som sikre at personar med nedsett funksjonsevne får tilgang til inkluderande 22 
utdanning.6.  Innlemming av CRPD i Norsk lov har vært oppe til behandling i Stortinget ved fleire 23 
anledningar, sist i Mars 2021 da forslaget falt med nokre få røyster 7 24 

Alle studentar må få delta på lik linje i alle delar av studentlivet. Studentar må sikrast kvalitet i 25 
utdanninga, tilpassa opplæring, universelt utforma bustad, kunne delta i studentidretten og 26 
frivilligheita. Studentar med nedsett funksjonsevne er studentar som alle andre, og må behandlast 27 
som det.   28 

Ved å innlemme CRPD inn i norsk lov styrkar vi studentars vern i Universitets- og Høgskulelova, 29 
krav om universell utforming i Likestillings- og diskrimineringslova og andre lovar som omfattar 30 
studentar. 31 

For å sikre at menneskerettane til menneske med nedsett funksjonsevne, at alle har lik rett til 32 
utdanning og moglegheiter for å delta på lik linje i samfunnet må CRPD innlemmast i Norsk lov.  33 

Derfor meiner Norsk studentorganisasjon: 34 

 at FN konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) må 35 
inkorporerast i Norsk lov 36 

https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/crpd-initial-report-norway-english-01072015.pdf
https://www.ldo.no/globalassets/_ldo_2019/_bilder-til-nye-nettsider/nedsatt-funkevne/brev-nim-ldo-om-crpd.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fNOR%2f33866&Lang=en
https://proba.no/wp-content/uploads/rapport-2018-2-barrierer-i-hoyere-utdanning-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskzCtt4ptwfdJn4rL3UnydjatfpyFIWMIu3CpFwHAzmxqgdR3YYIkHYjHvS4wzcoiTZYMWZjjacRAcPw2YrE96Wp%2bxdUI7twcpEnCG5LPwXu
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=81479&dnid=1
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STUDENTERS PSYKISKE HELSE - EN VARSLET KATASTROFE  2 
En av to studenter er ensomme, en av to sliter psykisk og en av seks tenker på å ta sitt eget liv. 3 
Kapasiteten hos vertskommunene og studentsamskipnadene er sprengt, og mange studenter står 4 
flere måneder i kø før de får hjelpen de trenger. Dette er en situasjon som bare har blitt forverret 5 
under koronapandemien, men som i lang tid har vært en varslet katastrofe. Studentenes psykiske 6 
helse blir ikke ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og det er på tide å ta grep! 7 

Samskipnadene har den beste forutsetningen til å se behovene studentene har og kunne jobbe 8 
forebyggende og tilby psykiske helsetjenester. Det er viktig at samskipnadene med sin 9 
kompetanse og nærhet til både studentene og utdanningsinstitusjonene står for dette tilbudet, 10 
også når det kommer til psykisk helse. 11 

Samskipnadenes helsetilbud skal være supplerende til kommunale og statlige tjenester. Dette vil si 12 
at de skal behandle mildere psykiske plager. I dag opplever samskipnadene å måtte ta betydelig 13 
mer ansvar siden vertskommunene ikke har tilstrekkelig med kapasitet. Det er et stort behov for 14 
økt finansiering av psykososiale tilbud for studenter og bedre samarbeid med aktuelle aktører som 15 
det offentlige helsevesenet. Samskipnadenes tilskudd for behandlende og forebyggende tiltak må 16 
ikke bare økes, men være forutsigbare.  17 

 18 

Ekstramidler under pandemien  19 

Under pandemien har studentsamskipnadene mottatt “ekstraordinære krisemidler” fra 20 
Kunnskapsdepartementet. Disse har gjort det mulig å øke kapasiteten og utvide tilbudet, men kun 21 
midlertidig. For flere samskipnader har dette betydd at man har leid inn konsulenter og brukt andre 22 
eksterne tjenester istedenfor vedvarende opprusting av egne tjenester. For å sikre et godt og 23 
stabilt psykisk helsetilbud for studenter er det viktig at Studentsamskipnadene får forutsigbar 24 
finansiering. Økte midler av en mer strategisk karakter vil gi samskipnadene større mulighet for å 25 
utvikle solide tilbud og tiltak som gjenspeiler studentenes behov. 26 

 27 

Forebyggende arbeid gjennom lavterskeltiltak 28 

Forebyggende tiltak for psykiske helseplager er en kostnadseffektiv og enkel måte å redusere 29 
trykket på helsevesenet, gjøre studenttilværelsen bedre og sørge for færre alvorlige psykiske 30 
helseplager. Tiltak som fremmer studenters psykiske helse, trivsel og mestring fungerer 31 
forebyggende, og er en effektiv måte å sørge for at studietiden blir best mulig. Ved å sikre høyere, 32 
mer stabil og forutsigbar støtte til forebyggende tiltak, vil behovet for profesjonell og psykisk 33 
helsehjelp reduseres. Studentbevegelsen bidrar til å skape et åpent samfunn som arbeider for å 34 
bedre psykisk helse gjennom inkludering og aktivitet.  35 

 36 
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Studentenes psykiske helse blir ikke reddet av å bevilge øremerkede, økonomiske midler kun i 37 
noen få år, uten en langsiktig plan. Da dette er et så kritisk område, har vi dårlig tid på å arbeide 38 
langsiktig og målrettet: vi har ingen flere studenter å miste! 39 

 40 

NSO mener at: 41 

 Samskipnadene må få høyere, mer forutsigbar støtte fra staten for å styrke det psykiske 42 
helsetilbudet og forebyggende tiltak. 43 

 Kapasiteten til psykiske helsetilbud rettet mot studenter må økes med mål om å senke 44 
ventetiden og øke behandlingstilbudet. 45 

Kilder: 46 

 Khrono, 05.09.18: Forverring av studenters psykisk helse  47 
 Krhono, 26.04.21: Sånn har studentene hatt det under koronpandemien  48 
 Samskipnadsloven(?) 49 
 SHoT-undersøkelsen 2018 og 2020 50 
 https://www.inmyexperience.no/  51 
 Rapport fra Sit Psykisk helsetjeneste og Trondheim kommune 52 

 53 

 54 

 55 

https://khrono.no/sit-shot-2018-sio/shot-2018-kraftig-forverring-av-studenters-psykisk-helse/236131
https://khrono.no/sann-har-studentene-hatt-det-under-koronapandemien/574217
https://www.inmyexperience.no/
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OVERSKRIFT 2 
Lytt til barna! 3 

Universitets- og høyskolesektoren har et særskilt ansvar for å sikre kunnskapen samfunnet har 4 
behov for. Hvert år utdannes det titusenvis av studenter som skal jobbe med barn i fremtiden. 5 
Dette inkluderer eksempelvis barnehagelærere, lærere, barnevernsarbeidere, politi, sykepleiere, 6 
leger, psykologer, sosialarbeider m.m. Disse utdanningene skal ruste studentene for hvordan de 7 
bør møte barn i sin arbeidshverdag. Det som umiddelbart mangler på pensum i mange 8 
utdanninger er såkalt “kunnskap fra barn” og kunnskap om barns prosessrettigheter etter FNs 9 
barnekonvensjon. 10 

 11 

Kunnskap fra barn 12 

Barn sitter på mye verdifull kunnskap om hvordan systemene eller tjenestene de er i oppleves for 13 
dem. Det finnes flere aktører som gjennomfører systematiske undersøkelser med barn og unge fra 14 
hele landet for å innhente erfaringer og råd om møtet med disse systemene og tjenestene. Dette 15 
omfatter eksempelvis barnehager, skole, helsetjenester, barnevern og rettssystem. Resultatene 16 
sammenfattes til “kunnskap fra barn”. Hensikten er at denne kunnskapen skal brukes for å 17 
videreutvikle systemene, slik at de blir bedre, tryggere og nyttigere for barna. Kunnskap fra barn 18 
inneholder lærdom om hvordan voksne som møter barn i disse systemene bør opptre, for at barn 19 
skal føle seg trygge, lære godt og få god hjelp. 20 

 21 

Barns prosessrettigheter 22 

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har fire grunnleggende rettigheter for hvordan møte 23 
barn, når det skal foretas handlinger og avgjørelser som berører dem. Disse er 24 

 at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører 25 
barn (BK artikkel 3, Grunnloven § 104), 26 

 barnet har rett til uttale seg fritt om forhold som berører barnet (BK artikkel 12, 27 
Grunnloven § 104), 28 

 at barnet har rett på informasjon i forbindelse med at barnet har rett til å uttale seg (BK 29 
artikkel 12), 30 

 og at barnet har rett til privatliv (BK artikkel 16, Den europeiske 31 
menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8, Grunnloven § 102). 32 

 33 

Barnekonvensjonen ble i 2003 tatt inn i norsk lov. Likevel er det redegjort for omfattende brudd på 34 
de fire ovennevnte rettighetene. Gjennom dom i høyesterett fra 2021 og fire forskjellige vedtak i 35 
Stortinget i 2020 og 2021 har viktigheten av disse rettighetene blitt konstatert. I offentlig forvaltning 36 
har det med andre ord blitt mer fokus på dette, men for å ivareta rettighetene er det sentralt at de 37 
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voksne som faktisk møter barna har den nødvendige kompetansen. Dette er universitets- og 38 
høyskolesektorens ansvar. Ved å systematisk lære opp studentene i anvendelse av disse 39 
rettighetene, vil de kunne ivareta barna på en bedre og tryggere måte. Rettighetene ivaretar 40 
barnas rettssikkerhet, og undersøkelser viser at dersom rettighetene blir fulgt i forhold som berører 41 
barn, øker tilliten til de voksne. 42 

Barns prosessrettigheter og “kunnskap fra barn” på pensum i relevante utdanninger, vil føre til 43 
høyere utdanningskvalitet, mer kompetente kandidater, samt tryggere og bedre vilkår for barn i de 44 
aktuelle systemene og tjenestene. For at fremtidens fagfolk skal være godt rustet til å møte barn i 45 
arbeidet sitt, er det derfor avgjørende at institusjonene systematisk tar inn dette på pensum. 46 

 47 

NSO mener at: 48 

 I alle studieretninger som utdanner studenter til å jobbe med barn, eller kan møte på 49 
barn i en arbeidssituasjon, skal det innføres kunnskap direkte fra barn på pensum. 50 

 Alle studieretninger som utdanner studenter til å jobbe med barn skal sikre kunnskap 51 
om barns rettigheter, herunder barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon. 52 

 53 
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NORSKE STUDENTER ERKLÆRER KLIMA- OG NATURKRISE! 2 
Klimaendringene er vår studentgenerasjons største utfordring. 28. februar 2022, lanserte FNs 3 
andre del av den sjette hovedrapporten om klimaendringer i verden. Her peker en samlet 4 
forskningsverden på katastrofale konsekvenser dersom vi ikke klarer å holde den globale 5 
oppvarmingen under 1,5°C. Tross dette fortsetter klimagassutslippene å øke hurtig, med 6 
menneskelig aktivitet som den største drivkraften. Klimaendringene kommer til å ha store 7 
konsekvenser for alt liv på planeten. Blant annet vil det føre til økte minimum og maksimum 8 
temperaturer, økte havnivåer, hyppigere og kraftigere ekstremvær, tapt biologisk mangfold og 9 
masseutryddelse av arter. 10 

I 2019 gikk 11 000 forskere sammen og underskrev et opprop, der de følte seg forpliktet til å “si det 11 
som det er”. Her erklærer de global klimakrise, og legger frem en plan for hvordan både offentlig 12 
og privat sektor, samt andre aktører og “vanlige folk” burde møte denne trusselen. Klimakrisen har 13 
kommet og akselererer raskere enn forventet, og forskerne erklærer at planeten «klart og utvetydig 14 
står overfor en klimakrise». Samtidig presiseres det at problemene medfører et presserende behov 15 
for handling, store endringer i hvordan vi lever våre liv, og at det er nå vi må gjøre det. I sin siste 16 
rapport understreker FNs klimapanel behovet for umiddelbar og omfattende endring. De slår fast at 17 
om ikke utslippstoppen er nådd innen 2,5 år vil vi ikke kunne unngå de verste konsekvensene. 18 
Behovet for klimaomstilling og handling har aldri vært mer kritisk enn nå. Rapporten ser også på 19 
hvordan menneskelige samfunn må tilpasse seg, og viktigheten av å ha økt fokus på sosial 20 
rettferdighet, gjennomgripende samfunnsendringer på flere nivå og en større forståelse for 21 
sammenhengen mellom natur og klima. 22 

Fordi, samtidig som det foregår en klimakrise, foregår det også en naturkrise som det snakkes om 23 
i mindre grad. Vi står midt i en av de største masseutryddelsene i jordas historie. På bare 50 år har 24 
verdens dyrebestander blitt redusert med hele 68 prosent, og opptil én million arter står i dag i fare 25 
for å dø ut. Naturkrisen er den største utfordringen menneskeheten har stått overfor, og det har for 26 
lengst begynt å gå ut over oss selv. Menneskenes rovdrift på naturen har nådd et omfang som er 27 
vanskelig å ta innover seg. 75 % av alle økosystemer på land og 66 % i havet er betydelig endret 28 
som følge av menneskelig aktivitet. 29 

Paradoksalt er det nettopp de naturlige økologiske systemene vi ødelegger, økosystemtjenestene, 30 
som er livsgrunnlaget for all menneskelig aktivitet. Naturen sørger for at vi har livsviktig vann å 31 
drikke, oksygen å puste og mat å spise. Den gir oss også medisiner, materialer og fantastiske 32 
opplevelser. I tillegg er naturen verdens beste klimatiltak, fordi den fanger og lagrer over 33 
halvparten av alt karbon vi mennesker slipper ut. Det er beregnet at økosystemtjenestene har en 34 
verdi på svimlende 125 000 milliarder dollar i året. Samtidig blir det feil å sette en pengeverdi på 35 
naturen, for regnestykket er mye enklere enn som så: ingen natur, ingen oss. 36 

Å fortsette slik vi gjør i dag er et enormt sjansespill, med liten gevinst og en overveldende risiko. 37 
Det er derfor viktig at vi i studentbevegelsen og universitets- og høyskolesektoren tar vårt lokale og 38 
globale ansvar. Den globale klima- og naturkrisen er alvorlig, og vil ha så ødeleggende 39 
konsekvenser at umiddelbar endring er nødvendig. Studentbevegelsen ønsker derfor å sette fokus 40 
på problemet ved å erklære global klima- og naturkrise, og ved å ha et økt fokus på 41 
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klimarettferdighet. Dette sender et klart signal om at vi som studenter står sammen mot 42 
klimaendringene og naturkrise, og ønsker å forene krefter for å motvirke dem. 43 

Handlekraft og handlingsevne overfor klima- og naturkrisen er nødvendig for å lykkes, og dette er 44 
en utvikling vi står sentralt igjennom vår utdanning. Dette som vårt manifest til de kommende 45 
generasjoner med studenter - at vi tar dem og deres fremtid på alvor. 46 

 47 

Derfor erklærer NSO global klima- og naturkrise. 48 

og 49 

ved dette mener NSO at: 50 

 Klima- og naturkrisen er den største krisen vi som studentbevegelse står ovenfor. 51 
 Studentbevegelsen, sammen med resten av universitets- og høyskolesektoren, skal aktivt 52 

jobbe med å motvirke klimaendringer og naturkrise gjennom utdanning, forskning og 53 
innovasjon. 54 

 Det skal implementeres en klimarobust utvikling i universitets- og høyskolesektoren, som 55 
innebærer å kutte klimagassutslipp, ha forsvarlig drift av våre campus, aktivt tilpasse oss 56 
klimaendringene og samtidig fremme holdninger som støtter opp om en bærekraftig 57 
utvikling for mennesker og natur. 58 

 Det må til en økt satsning på styrking av sosiale sikkerhetsnett, ved å investere i 59 
bærekraftig infrastruktur for menneskelige samfunn og bevare biologisk mangfold på land 60 
og i havet. For å få til dette, må studentbevegelsen jobbe for rettferdighet, sosial likhet, 61 
inkludering, mangfold av kunnskap og bærekraftig miljøforvaltning. 62 

 Norske studenter står i solidaritet med de 3,5 milliarder menneskene i verden som lever i 63 
områder som gjør dem svært sårbare for klimaendringene. 64 

 65 

Kilder: 66 

IPPC. (27. februar 2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 67 

Kjørstad, E. (8. november 2019). 11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop. Hentet fra: 68 
https://forskning.no/klima-samfunn/11-000-forskere-erklaerer-klimakrise-i-nytt- opprop/1589277 69 

https://forskning.no/klima-samfunn/11-000-forskere-erklaerer-klimakrise-i-nytt-opprop/1589277
https://forskning.no/klima-samfunn/11-000-forskere-erklaerer-klimakrise-i-nytt-opprop/1589277
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FRITAK FRA EGENANDELSORDNINGEN 2 
Vi lever i et land med gode helseordninger. Sykehusbehandling er gratis og medisiner er billige, 3 
hvert fall om man har råd til egenandelen. I dag ligger grensen for å få frikort på kr 2921,-. Ved 4 
uttak av medisiner eller medisinsk utstyr før man kommer i betaler man 39 prosent av 5 
reseptbeløpet i egenandel, opptil kr 520,-. 6 

Egenandelsbeløpet dekker da medisiner og utstyr hentet ut i løpet av tre måneder. I seg selv er 7 
ikke 520,- mye for tre måneder, men for studenter er det en høy enkeltkostnad. Blå resept har man 8 
fordi det er livsnødvendig medisiner man har behov for. Man skal ikke tvile på om man har råd til å 9 
dekke sine medisinske kostnader 10 

 11 

NSO mener at: 12 

 Alle studenter skal fritas fra egenandelsordningen 13 
 Uttak av medisiner og medisinsk utstyr til studenter skal dekkes 100 prosent av staten 14 
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GRATIS INFLUENSAVAKSINASJON 2 
Hvert år kommer den vanlige sesonginfluensaen. Influensavaksine er et viktig bidrag for å holde 3 
smittetallene nede. For personer med underliggende tilstander kan influensasykdom få alvorlige 4 
etterfølger. Vaksinering på samme sted som man er folkeregistrert medfører det en egenandel på 5 
kr 50,-. 6 

Mange studenter bor ikke i samme by som sin folkeregistrerte adresse. Dette medfører at man 7 
som student i større grad må ta influensavaksine hos kjedeapoteker, som koster oppimot kr 399,- 8 
per dose. En dose i året er nok til å drastisk redusere sjansen for et alvorlig sykdomsforløp. For 9 
studenter er enkeltkostnader på slike summer et stort innhogg i budsjettet. Det skal ikke være 10 
nødvendig at man er avhengig av barmhjertighet fra studieinstitusjonene for å få tatt et 11 
sprøytestikk som kan redde liv. 12 

 13 

NSO mener at 14 

 Alle studenter skal ha krav på gratis influensavaksine 15 
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