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00 KONSTITUERING
SST3 00.03.01-15/16 Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Vedtatt
SST3 00.03.02-15/16 Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
Vedtatt
SST3 00.03.03-15/16 Godkjenning av tidsplan
Forslag til vedtak:
Tidsplanen godkjennes.
Vedtatt
Endringsforslag:
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
1
Nei
Therese Eia Lerøen

Rolle
AU

Opprinnelig tekst
Tillegg
Lukke møtet under behandling av SST3 06.08-15/16 NSOs statsbudsjettprioriteringer.
Eventuell ny tekst
Vedtatt

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
2
Nei
Henrik Sveinsson

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Endring
Bytte generaldebatten og spesifisert budsjett for NSO 2016 i tidsplanen.
Eventuell ny tekst
Vedtatt

SST3 00.03.04-15/16 Valg av møteledelse
Forslag til vedtak:
Håkon Ohren velges som ordstyrer.
Vedtatt
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SST3 00.03.05-15/16 Valg av tillitsperson
Forslag til vedtak:
Sondre Jahr Nygaard velges som tillitsperson blant møtets deltakere.
Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
SST3 01.05-15/16 Rapporter
Forslag til vedtak:
Rapport fra arbeidsutvalgets tas til orientering.
Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering.
Rapport fra internasjonal komite tas til orientering.
Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering.
Vedtatt
SST3 01.06-15/16 Protokollsaker
Forslag til vedtak:
 Protokollen fra sentralstyremøte 2 2015/2016 godkjennes.
 Protokollene fra arbeidsutvalgets møter, AU14-15/16 til AU17-15/16, tas til orientering.
Vedtatt

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
SST3 02.03-15/16 Økonomirapport
Forslag til vedtak:
Økonomirapporten tas til orientering.
Vedtatt
SST3 02.04-15/16 Spesifisert budsjett for NSO 2016
Forslag til vedtak:
Spesifisert budsjett for NSO 2016 vedtas.
Vedtatt
Endelig vedtak ligger som vedlegg 1.

03 RESOLUSJONER OG UTTALELSER
SST3 03.01-15/16 Resolusjoner
Forslag til vedtak:
 Resolusjon om flyktninger og høyere utdanning vedtas.
 Resolusjon om kvoteordningen vedtas.
Vedtatt
Endelig vedtak ligger som vedlegg 2.
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Endringsforslag:
Resolusjon om flyktninger og høyere utdanning
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
1
Nei
3
Sondre Jahr Nygaard

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Til regjering og stortinget
Tillegg
Legge til ny adressat
Eventuell ny tekst
Til regjering, Stortinget og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
2
Nei
28
Henrik Sveinsson

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Nytt kulepunkt
Eventuell ny tekst
Dette arbeidet bør prioriteres selv om det går på bekostning av den ordinære driften til
institusjonene.
Vedtatt

Resolusjon om kvoteordningen
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
3
Nei
4
AU

Rolle
AU

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Informasjon om hva forslaget er
Eventuell ny tekst
Regjeringen foreslår å avvikle Lånekassens støtteordning fra utviklingsland, land på VestBalkan, i Øst-Europa og Sentral-Asia, kjent som kvoteordningen. Dette skal erstattes med
et program for det globale sør som foreløpig ikke er lansert.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
4
Nei
6-7
AU

Rolle
AU

Opprinnelig tekst
Dette forslaget kan anses som et skjult kutt i bistandsbudsjettet kamuflert som et
nyttemaksimerende effektiviseringstiltak.
Endring
Endre setningen.
Eventuell ny tekst
Forslaget regjeringen nå presenterer kan anses som en avvikling av kvoteordningen, heller
enn en erstatning som skal ivareta formålet.
Vedtatt
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Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
5
Nei
7-8
AU

Rolle
AU

Opprinnelig tekst
Formålet med kvoteordningen har vært å gi tilgang til god utdanning som et moralsk
imperativ heller enn å styrke Norge økonomisk.
Endring
Endre setningen.
Eventuell ny tekst
Ordningen er hovedsakelig et utviklings– og bistandstiltak.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
6
Nei
20-21
Sondre Jahr Nygaard

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Avskaffelse av kvoteordningen vil medføre en svekkelse av Norges rolle som et
ledende land innenfor internasjonal solidaritet og mellomnasjonalt brorskap
Strykning
Stryk setningen
Eventuell ny tekst
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
8
Nei
43
AU
(vedtakstekst)
Opprinnelig tekst
Ingen

Rolle
AU

Tillegg
Legg til punkt.
Eventuell ny tekst
Resolusjon om kvoteordningen vedtas.
Vedtatt

04 VALG
Ingen valgsaker.

05 STYRINGSDOKUMENTER
SST3 05.04-15/16 Endringsforslag til NSOs vedtekter
Forslag til vedtak:
 Sentralstyret fremmer endringsforslagene til NSOs vedtekter som angitt i vedlegg 1.
 Arbeidsutvalget leverer endringsforslagene på vegne av sentralstyret.
Vedtatt
Samling av endringsforslagene som fikk flertall ligger som vedlegg 3.
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Endringsforslag:
Forslag levert i møtet er merket #
Forslag nr. Redaksjonelt
1
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
7.3

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Presisere de politiske komiteenes oppgave.
Eventuell ny tekst
De politiske komiteene er rådgivende overfor arbeidsutvalget.
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
Nei
2a
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
4.3

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
1000
Endring
Eventuell ny tekst
1250
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
Setning nr.
Nei
4.5.2
2
4
3
Forslagstiller
Institusjon/komite
AU
AU
Opprinnelig tekst
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett (…) Én representant fra ANSA
Endring
Endre slik at eksterne organisasjoner og kandidater til arbeidsutvalget får talerett i stedet for
tale- og forslagsrett.
Eventuell ny tekst
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:
 Sekretariatet i Norsk studentorganisasjon.
 Vara fra medlemmer i henhold til § 4.3.
 Én representant fra hver av de faglige komiteene.
Følgende har observatørstatus med talerett:
 Kandidater til arbeidsutvalget.
 Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU).
 Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
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(NOKUT).
Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond
(SAIH).
Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak.
Én representant fra studentene i styret i Lånekassen.
Én representant fra European Students Union (ESU).
Én representant fra ANSA.

Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
4
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
5.3

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
 Sentralstyret skal behandle dokumenter som beskrevet i § 3.2
 Sentralstyret kan vedta politiske strategier (herunder statsbudsjett- og
valgprioriteringer)
 Sentralstyret kan vedta uttalelser og resolusjoner
 Rutiner og retningslinjer
 Valg av faglige komiteer
 Valg av vedtektskomité
Endring
Spesifisere hvilke strategier, rutiner og retningslinjer sentralstyret skal behandle.
Eventuell ny tekst
 Sentralstyret skal behandle dokumenter som beskrevet i § 3.2
 Sentralstyret vedtar statsbudsjettprioriteringer
 Sentralstyret vedtar retningslinjer for fondstildelinger
 Sentralstyret vedtar retningslinjer for rekruttering og oppnevninger
 Sentralstyret kan vedta uttalelser og resolusjoner
 Sentralstyret velger faglige komiteer
 Sentralstyret velger vedtektskomité
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
5
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
5.4

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
2
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for første møte i sentralstyreperioden, som skal
avholdes innen utgangen av august.
Strykning
Fjerne bestemmelse om tidspunkt for første møte.
Eventuell ny tekst
Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for første møte i sentralstyreperioden.
Avvist
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Forslag nr. Redaksjonelt
7
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
7.1

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
4
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
De faste politiske komiteene er:





Fag- og forskningspolitisk komite (FFPK)
Velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK)
Læringsmiljøpolitisk komite (LMPK)
Internasjonal komite (IK)

Strykning
Stryke læringsmiljøpolitisk komite (LMPK)
Eventuell ny tekst
De faste politiske komiteene er:




Fag- og forskningspolitisk komite (FFPK)
Velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK)
Internasjonal komite (IK)

Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
8
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
7.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Hver av de politiske komiteene består av fem personer, leder og fire medlemmer.
Endring
Redusere antall medlemmer i de politiske komiteene med én person.
Eventuell ny tekst
Hver av de politiske komiteene består av en leder og tre øvrige medlemmer.
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
9
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
3.2.3

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Legge til frist for når mandatene skal være vedtatt.
Eventuell ny tekst
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Mandatet vedtas før 1. juli hvert år.
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
10
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
3.1.5

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Legge til hvilke plattformer NSO skal ha.
Eventuell ny tekst
Norsk studentorganisasjon har følgende politiske plattformer:





Velferdspolitisk plattform.
Mangfolds- inkluderings- og likestillingspolitisk plattform.
Internasjonal plattform.
Utdannings- og forskningspolitisk plattform.

Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
11a
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
3.1.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
2
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Endrings-, tilleggs- og strykningsforslag må være arbeidsutvalget i hende minst fem
virkedager før konstitueringen av landsmøtet. Vedtatte endringer er gjeldende fra møtes
slutt.
Tillegg
Legge til at gjeldende prinsipprogram legges til grunn ved behandling.
Eventuell ny tekst
Endrings-, tilleggs- og strykningsforslag må være arbeidsutvalget i hende minst fem
virkedager før konstitueringen av landsmøtet. Gjeldende prinsipprogram legges til grunn
ved behandling. Vedtatte endringer er gjeldende fra møtes slutt.
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
11b
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
3.1.5

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Legge til at gjeldende plattform legges til grunn ved behandling.
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Eventuell ny tekst
Gjeldende politiske plattform legges til grunn ved behandling.
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
12
Nei
3.1.5
2
Forslagstiller
Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann
Strømsvåg, Jørgen Ringen Andersen

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Legge til frist for levering av endringsforslag til politiske plattformer.
Eventuell ny tekst
Endrings-, tilleggs- og strykningsforslag må være arbeidsutvalget i hende minst fem
virkedager før konstitueringen av landsmøtet.
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
13
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
3.1.5

Avsnitt nr.
2

Setning nr.
1
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
De politiske plattformene skal opp til ny behandling innen tre år etter siste behandling på
landsmøtet.
Endring
Endre til at plattformene behandles ved behov.
Eventuell ny tekst
De politiske plattformene skal opp til nye behandling ved behov.
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
14b
Nei
3.1, 3.1.4 og 15.2
Forslagstiller
Therese Eia Lerøen, Tine Borg, Jørgen Ringen Andersen

Setning nr.
Institusjon/komite
AU

Opprinnelig tekst
Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende
kalenderår. Sentralstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet.
Sentralstyret vedtar spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft.
Spesifisert budsjett definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal
disponeres.
Endring
Endre slik at landsmøtet vedtar en budsjettramme i stedet for et rammebudsjett.
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Eventuell ny tekst
Landsmøtet vedtar en budsjettramme for Norsk studentorganisasjon for kommende
kalenderår. Sentralstyret innstiller på budsjettrammen til landsmøtet.
Sentralstyret vedtar budsjett på siste møte før budsjettrammen trer i kraft. Budsjettet
definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal disponeres innenfor den
rammen landsmøtet har satt.
Avvist

Forslag nr. Redaksjonelt
15
Nei
Forslagstiller
AU

Paragraf nr.
13.9

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Legge til ny paragraf om at de studentrepresentantene som NSO velger eller nominerer
skal representere NSO og fronte NSOs politikk.
Eventuell ny tekst
Studentrepresentanter skal utøve Norsk studentorganisasjons politikk i de organene som
Norsk studentorganisasjon har valgt eller nominert dem til.
Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
#1
Nei
19-20

Forslagstiller
Kine Nossen

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall.
Endring
Omskrivning av forslag 14 a
Eventuell ny tekst
Sentralstyret kan åpne for å revidere rammebudsjettet og vedta endringer med 2/3 flertall.
Begrunnelse
Det bør være vanskelig for SST å overstyre LM. Derfor bør det kreves 2/3 flertall både for å
åpne saken og for å endre budsjettet.
Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
#2
Nei
25-0

Forslagstiller
Kine Nossen

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Tillegg
Legge til et nytt punkt i vedtektene under § 5.3 Sentralstyrets oppgaver
Eventuell ny tekst
* Sentralstyret skal vedta egen kommunikasjonsplattform for gjeldende periode.
Begrunnelse
For å skape klarhet og unngå missforståelser når det kommer til hva SST skal og ikke skal
mtp. komunikasjon utad så tidlig som mulig i perioden sin. Både for egen og andre
intressenter sin del.
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Trukket
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
#3
Nei
25-0

Forslagstiller
Kine Nossen

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
§ 4.2. Medlemmer med kun én delegat etter denne fordeling har rett til å sende 1. vara til
landsmøtet.
Strykning
Eventuell ny tekst
Begrunnelse
Det er viktig å diskutere denne vedtekten opp mot forslag 2a og 2b. Særlig om det skal
argumenteres med økonomiske innsparinger.
Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
#4
Nei
25-25

Forslagstiller
Marianne Andenæs

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:
Kandidater til arbeidsutvalget
Én representant fra hver av de faglige komiteene
Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU)
Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak
Én representant fra studentene i styret i Lånekassen
Én representant fra European Students Union (ESU)
Én representant fra ANSA
Tillegg
Nytt forslag til vedteksendring
Endringen er til linje 136-146 i gjeldende vedtekter som omhandler hvem som har
observatørstatus på landsmøte. Forslaget legger til Velferdstingene i Norge (ViN)
Eventuell ny tekst
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:
Kandidater til arbeidsutvalget
Én representant fra hver av de faglige komiteene
Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU)
Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak
Én representant fra studentene i styret i Lånekassen
Én representant fra European Students Union (ESU)
Én representant fra ANSA
Én representant fra Velferdstingene i Norge (ViN)
Begrunnelse
Dette er en sak som ofte blir løftet og er ønsket av mange i organisasjonen. Derfor mener
jeg det er viktig at vi løfter diskusjonen nå som vi tar opp vedtekter i SST.
Avvist
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Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
#5
Nei
258-266

Forslagstiller
Henrik Andersen Sveinsson

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for teknologisk utdanning
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag
Endring
Slå sammen flere faglige komiteer. 9 komiteer blir til 5.
Faglig komite for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag (FKHF + FKSV + FKØA)
Faglig komite for teknologi og realfag (FKT + FKR)
Faglig komite for juridiske fagFaglig komite for profesjonsutdanninger (FKHS + FKLU)
Faglig komite for kunstfag
Eventuell ny tekst
Faglig komite for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for teknologi og realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for profesjonsutdanninger
Faglig komite for kunstfag
Begrunnelse
Ha færre faglige komiteer i NSO.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
#6
Nei
258-266

Forslagstiller
Henrik Andersen Sveinsson

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for teknologisk utdanning
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag
Endring
Slå sammen faglig komite for realfag og faglig komite for teknologisk utdanning.
Eventuell ny tekst
Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for teknologi og realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag
Begrunnelse
Komiteene jobber allerede sammen i så stor grad at det er hensiktsmessig å slå dem
sammen.
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Vedtatt

Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
#7
Nei
8.1
1
Forslagstiller
Henrik Andersen Sveinsson
Opprinnelig tekst
Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for teknologisk utdanning
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag

Setning nr.
1
Institusjon/komite
SST

Endring
Slå sammen faglig komite for humanistiske fag og faglig komite for samfunnsvitenskapelige
fag
Eventuell ny tekst
Faglig komite for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for teknologisk utdanning
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Paragraf
#8
Nei
3.1.5

Forslagstiller
Aleksander Gjørsæter

Rolle
VLPK

Opprinnelig tekst
De politiske plattformene skal opp til ny behandling innen tre år etter siste behandling
på landsmøtet.
Endring
Plattformene behandles etter behov, men fortsatt regelmessig.
Eventuell ny tekst
De politiske plattformene skal opp til ny behandling ved behov, men innen 5 år etter
siste behandling på landsmøtet.
Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt Paragraf
#9
Nei
5.4

Forslagstiller
Henrik Sveinsson

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for første møte i sentralstyreperioden, som skal
avholdes innen utgangen av august.
Endring
Endre utgangen av august til 14. september.
Eventuell ny tekst
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Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for første møte i sentralstyreperioden, som skal
avholdes innen 14. september.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Paragraf
# 10
Nei
4.3

Forslagstiller
Marianne Andenæs

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Medlemmene har én delegate per påbegynte 1000 studenter, jf. Utregning av
studenttall $4.2.
Endring
Tak 200 delegater
Eventuell ny tekst
(1) Landsmøtet består av 200 delegater. Alle institusjonene har én basis-delegat hver.
De øvrige delegatene fordeles ved at basisdelegatene subtraheres fra antallet
delegater. Antallet man står igjen med kalles fordelingsdelegater.

(2) Fordelingsdelegatene distribueres på medlemslagene ved å dividere antallet
studenter medlemslaget representerer på kvotienten av antallet studenter
medlemslagene i NSO representerer totalt dividert på antallet fordelingsdelegater totalt,
avrundet ned til nærmeste heltall. Dette utgjør det antallet fordelingsdelegater
medlemslaget tildeles. Antallet delegater man står igjen med etter denne fordelingen
kalles overskuddsdelegater.
(3) Overskuddsdelegatene distribueres på medlemslagene ved å rangere
medlemslagene etter differansen mellom kvotienten av antallet studenter medlemslaget
representerer dividert på kvotienten av antallet studenter medlemslagene i NSO
representerer totalt dividert på antallet fordelingsdelegater totalt, avrundet ned til
nærmeste heltall og kvotienten av antallet studenter medlemslaget representerer
dividert på kvotienten av antallet studenter medlemslagene i NSO representerer totalt
dividert på antallet fordelingsdelegater totalt, fra høyest til lavest. Deretter gis det en
overskuddsdelegat til hver av medlemslagene, fra høyest mot lavest, til det ikke er flere
overskuddsdelegater igjen å fordele
Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt Paragraf
# 11
Nei
4.3

Forslagstiller
Marianne Andenæs

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Medlemmene har én delegate per påbegynte 1000 studenter, jf. utregning av studenttall
§ 4.2.
Endring
Tak 180 delegater
Eventuell ny tekst
(1) Landsmøtet består av 180 delegater. Alle institusjonene har én basis-delegat hver.
De øvrige delegatene fordeles ved at basisdelegatene subtraheres fra antallet
delegater. Antallet man står igjen med kalles fordelingsdelegater.

(2) Fordelingsdelegatene distribueres på medlemslagene ved å dividere antallet
studenter medlemslaget representerer på kvotienten av antallet studenter
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medlemslagene i NSO representerer totalt dividert på antallet fordelingsdelegater totalt,
avrundet ned til nærmeste heltall. Dette utgjør antallet fordelingsdelegater
medlemslaget tildeles. Antallet delegater man står igjen med etter denne fordelingen
kalles overskuddsdelegater.
(3) Overskuddsdelegatene distribueres på medlemslagene ved å rangere
medlemslagene etter differansen mellom kvotienten av antallet studenter medlemslaget
representerer dividert på kvotienten av antallet studenter medlemslagene i NSO
representerer totalt dividert på antallet fordelingsdelegater totalt, avrundet ned til
nærmeste heltall og kvotienten av antallet studenter medlemslaget representerer
dividert på kvotienten av antallet studenter medlemslagene i NSO representerer totalt
dividert på antallet fordelingsdelegater totalt, fra høyest til lavest. Deretter gis det en
overskuddsdelegat til hver av medlemslagene, fra høyest mot lavest, til det ikke er flere
overskuddsdelegater igjen å fordele
Vedtatt

06 INNKOMNE SAKER
SST3 06.08-15/16 NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2017
Forslag til vedtak:
NSOs krav til statsbudsjettet for 2017 er:
 Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G fordelt over 11 måneder.
 Det bygges 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
1
Nei
Sindre Dueland

Rolle
KK

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Eventuell ny tekst
Alle med forslagsrett etter §5.4.1, samt sekretariatet og ordstyrer kan delta i behandling av
saken, selv om den går for lukkede dører.
Vedtatt

SST3 06.09-15/16 NSOs valgprioriteringer for 2017-2021
Forslag til vedtak:
NSOs valgprioriteringer for 2017-2021 vedtas.
Vedtatt
Endelig vedtak ligger som vedlegg 4.
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Endringsforslag:
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
1
Nei
24-26

Forslagstiller
Kine Nossen

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Det er viktig å løfte frem de gode fagmiljøene, spesielt når det gjelder utdanning. Det må
derfor satses videre på virkemidler som bidrar til dette, som sentre for fremragende
utdanning.
Strykning
Eventuell ny tekst
Begrunnelse
Litt overflødig, og for lang tekst totalt.
trukket av forslagsstiller
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
2
Nei
33-35

Forslagstiller
Kine Nossen

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Det viktigste studenter er det å faktisk ha muligheten til å være student. Og det er gjennom
nettopp det å få muligheten til å bruke tilstrekkelig med tid på sine studier man kommer til å
utdanne de beste menneskene til å gå ut i arbeidslivet
Strykning
Eventuell ny tekst
Begrunnelse
Gjentagende og overflødig.
trukket av forslagsstiller
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
3
Nei
49-49

Forslagstiller
Marianne Andenæs

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Studenters psykiske helsevern skal styrkes
Strykning
Strykning av punktet
Eventuell ny tekst
Begrunnelse
Punktet sier ingenting om hvordan studenters psykiske helsevern skal styrkes. Dette blir
enkelt for et parti å skrive inn i en valgplattform, uten å egentlig forplikte seg til noe som
helst. Enten bør punktet strykes eller spesifiseres (se alternativt forslag fra undertegnede)
Trukket av forslagsstiller
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
4
Nei
49-49

Forslagstiller
Marianne Andenæs

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Studenters psykiske helsevern må styrkes.
Tillegg
Endringsforslag som spesifiserer punktet.
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Eventuell ny tekst
Studenters psykiske helsevern må styrkes gjennom økte statlige tilskudd
Begrunnelse
For at dette punktet skal bli forpliktende er det nødvendig å spesifisere hvordan studenters
psykiske helsevern kan styrkes, ellers legger det opp til "tomme" politiske løfter som ikke
kan følges opp. Dette er et mulig forslag til hvordan punktet kan spesifiseres.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
5
Nei
60-60

Forslagstiller
Marianne Andenæs

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Fortsette satsingen på å spisse fagmiljøer gjennom økt arbeidsdeling og konsentrasjon
Strykning
Strykning av punktet
Eventuell ny tekst
Begrunnelse
Det er nødvendig å spisse NSOs valgprioriteringer og komme med så konkrete innspill som
mulig, som gjenspeiler NSOs viktigste saker.
Trukket av forslagsstiller
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer
6
Nei
71-72

Forslagstiller
Kine Nossen

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Krav om formell kompetanse for karriereveiledere i grunnskole og videregående opplæring.
Strykning
Eventuell ny tekst
Begrunnelse
Dokumentet burde kuttes ned til en side. Vi må prioritere det som er viktigst og ikke alt.
Dette er kanskje et punkt man ev. kan få Elevorganisasjonen til å jobbe med.
Trukket av forslagsstiller
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
7
Ja
33-35
Ruben Haugland

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
.. man kommer til å utdanne de beste menneskene til å gå ut i arbeidslivet.
Endring
Endre setningsoppbyggingen.
Eventuell ny tekst
…man sikrer seg de beste kandidatene til å gå ut i arbeidslivet.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
8
Nei
42
Ruben Haugland

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
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Legge til at AU får redaksjonell fullmakt.
Eventuell ny tekst
Arbeidsutvalget gis fullmakt til og redaksjonelt endre dokumentets setningsoppbygginger,
der dette ikke medfører meningsbærende endringer.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
9
Nei
45
AU

Rolle
AU

Opprinnelig tekst
(..) dekningsgrad på 20 % (…)
Tillegg
Putte inn minimum
Eventuell ny tekst
(…) dekningsgrad på minimum 20 % (…)
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
10
Nei
52-53
Marianne Andenæs

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Innføring av en nasjonal kollektivrabatt for studenter på 50 % som er uavhengig av alder,
bosted og studiested.
Endring
Legge til minimum og redaksjonelt endre fra bostad til bosted
Eventuell ny tekst
Innføring av en nasjonal kollektivrabatt for studenter på minimum 50 % som er uavhengig
av alder, bosted og studiested.
Vedtatt

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
11
Nei
95
Simon Utseth Sandvåg

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Eventuell ny tekst
Det skal jobbes for at alle institusjoner gir alle studenter på bachelor- og masterutdanninger
muligheten til å dra minst ett semester på utveksling. Utveksling bør være regelen og ikke
unntaket.
Delt votering:
1. setning: vedtatt
2. setning: vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
12
Nei
95
Simon Utseth Sandvåg

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
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Eventuell ny tekst
Utveksling skal være regelen og ikke unntaket.
Avvist til fordel for #11 2. setning.

SST3 06.10-15/16 Delegatfordeling landsmøtet 2016
Forslag til vedtak:
Delegatfordelingen for landsmøtet 2016 tas til orientering.
Vedtatt
SST3 06.11-15/16 Utredning av NSOs faglige komiteer
Forslag til vedtak:
 Sentralstyret setter ned en adhockomité bestående av tre faste medlemmer fra
sentralstyret, som setter i gang arbeidet med utredning av NSOs faglige komiteer den 6.
desember.
 NN, NN og NN oppnevnes som medlemmer av komiteen.
 Sentralstyret innvilger inntil kroner 20 000, til adhockomiteens arbeid med utredning av de
faglige komiteene, fra Fond for utredning og analyse.
 Sentralstyret vedtar mandag for adhockomité for utredning av faglige komiteer (AFK).
Endelig vedtak:
 Sentralstyret setter ned en adhockomité hvor det velges 3 medlemmer blant medlemmer av
sentralstyret, sentralstyrets varaer og observatører og NSOs faglige komiteer, hvorav minst én
velges fra sentralstyret., som setter i gang arbeidet med utredning av NSOs faglige komiteer
den 6. desember.
 Vebjørn Andersson, Mats Beldo og Simon Sandvåg oppnevnes som medlemmer av
komiteen.
 Sentralstyret innvilger inntil kroner 20 000, til adhockomiteens arbeid med utredning av de
faglige komiteene, fra Fond for utredning og analyse.
 Sentralstyret vedtar mandag for adhockomité for utredning av faglige komiteer (AFK).
Mandat for adhockomiteen ligger som vedlegg 5.
Endringsforslag:
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
1
Nei
104 og 28
Ruben Haugland
(vedlegg 1)
Opprinnelig tekst
104: bestående av tre faste medlemmer fra sentralstyret

Rolle
SST

28: valgt blant sentralstyrets faste medlemmer
Endring
Eventuell ny tekst
104: bestående av tre medlemmer
28: hvor minst ett medlem er valgt blant sentralstyrets medlemmer, og inntil to
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representanter valgt blant medlemmene i de faglige komiteene.
Falt til fordel for forslag 4
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
2
Nei
104 og 28
Ruben Haugland
(vedlegg 1)
Opprinnelig tekst
104: bestående av tre faste medlemmer fra sentralstyret

Rolle
SST

28: valgt blant sentralstyrets faste medlemmer
Endring
Legger inn vara.
Eventuell ny tekst
104: bestående av tre medlemmer valgt blant sentralstyrets faste- og varamedlemmer.
28: valgt blant sentralstyrets faste- og varamedlemmer.
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
3
Nei
104 og 28
Johanne Vaagland

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Tillegg
Legge til observatører i SST
Eventuell ny tekst
Observatører på sst-møtene kan også sitte i komiteen.
Vedtatt

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
4
Nei
104 og 28
Henrik Sveinsson

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
104: bestående av tre faste medlemmer fra sentralstyret
28: valgt blant sentralstyrets faste medlemmer
Endring
Eventuell ny tekst
104: Det velges 3 medlemmer blant medlemmer av sentralstyret og NSOs faglige komiteer,
hvorav minst én velges fra sentralstyret.
28: Komiteen består av 3 medlemmer valgt blant medlemmer av sentralstyret og NSOs
faglige komiteer, hvorav minst én velges fra sentralstyret
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
5
Nei
107
Johanne Vaagland

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
N.N.
Endring
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Endre fra N.N. til Sindre Dueland
Eventuell ny tekst
Sindre Dueland
Trukket
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
6
Nei
107
Bjørn Dinesen

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
N.N.
Endring
Endre fra N.N. til Tommy Bjørnødegård
Eventuell ny tekst
Tommy Bjørnødegård
Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
7
Nei
107
Marianne Andenæs

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
N.N. oppnevnes som medlemmer av komiteen
Endring
Foreslår Vebjørn Andersson
Eventuell ny tekst
Vebjørn Andersson oppnevnes som medlem av komiteen
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
8
Nei
107
Simon Utseth Sandvåg

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
N.N
Endring
Endre fra N.N. til Simon Utseth Sandvåg
Eventuell ny tekst
Simon Utseth Sandvåg oppnevnes som medlem av komiteen
Vedtatt
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
9
Nei
107
Simon Utseth Sandvåg

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
N.N.
Endring
Endre fra N.N. til Mats Beldo
Eventuell ny tekst
Mats Beldo oppnevnes som medlem av komiteen
Vedtatt
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SST3 06.12-15/16 Søknad om medlemskap
Forslag til vedtak:
Sentralstyret delegerer myndighet til arbeidsutvalget til å godkjenne søknad om
medlemskap i NSO fra Høgskolen Betanien.
Vedtatt
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vedlegg 1

VEDLEGG 1: SPESIFISERT BUDSJETT FOR NSO 2016

Budsjett 2016

Forslag
budsjett 2016

Budsjett
2015

Regnskap per
30.09.2015

Regnskap
2014

Inntekter
1 Driftsstøtte
2 Statstilskudd
3 Andre inntekter
Sum inntekter

-14 000 000 -13 500 000
-3 700 000
-3 700 000
-850 000
-850 000
-18 550 000 -18 050 000

-7 404 154
-2 850 000
-654 124
-10 908 278

-13 733 105
-3 650 000
-908 137
-18 291 242

Utgifter
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Informasjonskostnader
Trykksaker
Profilering (effekter)
Webside/intranett
Analyser/utredninger
Øvrig informasjonsmateriell

500 000
10 000
90 000
130 000
200 000
70 000

500 000
5 000
90 000
130 000
200 000
75 000

160 768
6 938
39 972
17 618
67 344
28 897

387 896
3 878
93 416
114 252
145 938
30 413

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Personalkostnader
Lønnskostnader
Pensjonsordning
Avtalefestede personalkostnader
Personalforsikringer
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader

9 265 000
7 400 000
370 000
240 000
55 000
1 100 000
100 000

8 865 000
7 040 000
370 000
240 000
55 000
1 060 000
100 000

6 543 278
5 221 854
288 242
154 808
51 869
782 811
43 695

8 333 697
6 683 764
295 427
209 288
50 342
1 009 340
85 536

2 730 000
510 000

2 730 000
530 000

1 938 519
340 002

2 534 371
428 791

6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor
6.3 Kopi-og papirkostnader
6.4 Litteratur og tidsskrifter

60 000
140 000
200 000

60 000
140 000
200 000

35 725
101 520
172 717

43 672
118 529
199 805

6.5 Telefoni og porto etc

170 000

170 000

125 338

142 498

1 410 000

1 410 000

996 484

1 383 484

10 000
170 000

15 000
150 000

9 052
158 758

9 044
149 236

60 000

55 000

-1 078

59 313

6 Kontordrift
6.1 Kontor- og datautstyr

6.6 Husleie/flyttekostnader
6.7 Kontorforsikring
6.8 Kontingenter/tilskudd

2

6.9 Revisjon

2 sider

Budsjett 2016
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Reiser inn- og utland
Reiser innland
Reiser utland
ICWG
Interne seminar
Organisasjonskurs
UHR

Budsjett
2015

Regnskap per
30.09.2015

Regnskap
2014

1 330 000
240 000
250 000
50 000
310 000
180 000
300 000

1 430 000
250 000
250 000
100 000
310 000
220 000
300 000

783 767
178 820
124 608
17 440
208 326
92 904
161 670

1 283 476
257 580
256 002
293 256
158 944
317 693

350 000

700 000

580 647

961 959,81

2 000 000

1 500 000

1 750 184

1 651 330

10 Komiteer
10.1 Politiske komiteer

585 000
215 000

690 000
210 000

328 253
82 500

581 084
201 723

10.2 Faglige komiteer

280 000

400 000

175 327

343 069

90 000

80 000

70 425

36 293

1 675 000
775 000
300 000
100 000
500 000

2 035 000
925 000
400 000
210 000
500 000

1 379 047
502 223
287 151
74 046
515 628

1 857 282
801 712
276 659
19 465
759 445

570 000

570 000

245 364

627 738

40 000

40 000

32 196

22 907

19 045 000

19 060 000

13 742 022

495 000

1 010 000

2 833 744

18 241 742
-49 501

-355 000
-370 000
15 000

-235 000
-250 000
15 000

-151 588
-161 647
10 059

-281 229
-295 680
14 451

140 000

775 000

2 682 156

-330 730

566 104

441 908

8 Sentralstyremøter
9 Landsmøte

10.3 KK, VK, VTK og PPK
11
11.1
11.2
11.3
11.4

Konferanser
Konferanser
Ledersamlinger
Temamøter/seminarer
Regionmøter

12 Frifond
13 Diverse kostnader
Sum utgifter
Driftsresultat
14 Finansinntekter og finanskostnader
13.1 Renteinntekter bank
13.2 Annen finanskostnad
Resultat før fond
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

3

Forslag
budsjett 2016

Fond
Fond for utredninger
Fond for kampanjer og aksjoner
Fond for seminarer og konferanser
Fond for internasjonale erfaringsmidler
Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid
Fond for alumni og historieprosjekt
Fond for arrangering av BM i ESU
Resultat

40 000
65 576

90 017

157 022

143 660

142 938

85 580

160 568

-

-

140 000

775 000

3 248 259
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VEDLEGG 2: RESOLUSJONER
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RESOLUSJON OM KVOTEORDNINGEN

vedlegg 2

Regjeringen foreslår å avvikle Lånekassens støtteordning fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i ØstEuropa og Sentral-Asia, kjent som kvoteordningen. Dette skal erstattes med et program for det globale
sør som foreløpig ikke er lansert. Kvoteordningen sørger årlig for at 1100 studenter får studere i
Norge på lik linje med norske studenter. Ordningen har i mange år vært et viktig bidrag i Norges
utviklingspolitiske arbeid. Forslaget regjeringen nå presenterer kan anses som en avvikling av
kvoteordningen, heller enn en erstatning som skal ivareta formålet. Ordningen er hovedsakelig et
utviklings –og bistandstiltak.
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11
12
13
14
15

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at kvoteordningen er et godt eksempel på hvordan man
kan bruke utdanning for å sikre utvikling, like muligheter og frigjøring ikke bare i Norge, men i hele
verden. Vi finner det dermed ytterst uheldig at regjeringen i disse dager vurderer å avskaffe denne
ordningen. Vi anser ikke forslaget om et tilsvarende system for BRIKS-ladene på noen måte som
et substitutt for dette programmet. Den foreslåtte erstatningen har et grunnleggende annet formål
enn hva dagens kvoteordning har.

16
17
18
19

I tillegg til hensynet til solidaritet, bidrar kvoteordningen til å styrke internasjonaliseringen av norsk
høyere utdanning, et uttalt mål for sektoren – også fra regjeringens side. Det er viktig å legge til
rette for at utviklingslandene også får delta i utviklingen av høyere utdanning. Dette bidrar til å sikre
kompetanseutviklingen i disse landene, samtidig som det gir norsk akademia et rikere mangfold.

20
21

NSO mener at dagens ordning må bevares for å sikre lik rett og tilgang til utdanning for alle og
internasjonalisering av norsk høyere utdanning.

22
23

RESOLUSJON OM FLYKTNINGER OG HØYERE UTDANNING

24
25
26
27

Norge har på kort tid sett en økning i antallet flyktninger og asylsøkere. Krig og grusomme angrep
på sivilbefolkning har ført til en humanitær katastrofe. Millioner av mennesker er drevet på flukt og
ønsker et nytt liv på trygg grunn. Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å uttrykke vår solidaritet
med mennesker som er på flykt fra krig.

28
29

Mange har med seg verdifull kunnskap og ferdigheter. Vi må sørge for at disse blir tatt i bruk.
Evner og kunnskap som forblir ubenyttet er et stort tap for den enkelte, men også for samfunnet.

30
31

Velutdannet arbeidskraft er det alltid behov for. Derfor er det viktig at de som kommer til landet
raskest mulig får sin utdanning godkjent for videre studier eller til bruk i arbeidslivet.

32
33
34
35

Studenter på norske høyere utdanningsinstitusjoner kan være en verdifull ressurs for å ta i mot
mennesker på flykt som nå har måttet avbryte sin utdanning. Studentdemokratiene oppfordres til å
stille studentmentorer til disposisjon for å kunne gi verdifull veiledning om det å være student ved
en norsk høyere utdanningsinstitusjon.

Til regjering, Stortingetog høyere utdanningsinstitusjoner i Norge:

2 sider

36
37
38

Vi oppfordrer den norske regjeringen og Stortinget til å prioritere godkjenning av utenlandsk
kompetanse for de som har måttet avbryte utdanningen sin i hjemlandet. Samtidig må tiltak som
åpner dørene til studier iverksettes.

39
40

Akademikere som har flyktet til Norge har viktig kunnskap å tilføre som undervisere og forskere i
norsk høyere utdanning. Vi som studenter ønsker å dra nytte av denne i vår læringssituasjon.

41
42
43
44
45
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49

NSO oppfordrer til at:
 Institusjonene stiller med åpne forelesninger.
 Arbeidet med godkjenning av utenlandsk kompetanse prioriteres.
 Det settes opp kurs i hvordan norsk utdanningssystem fungerer.
 At det opprettes tilgjengelig språkkurs og at kapasiteten økes i de eksisterende.
 Studentdemokratiene involverer seg og stiller med studentmentorer.
 Akademikere på flukt tilbys midlertidige stillinger ved norske utdanningsinstitusjoner.
 Dette arbeidet bør prioriteres selv om det går på bekostning av den ordinære driften til
institusjonene.
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VEDLEGG 3: ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

3

Forslag levert i møtet er merket #

vedlegg 3

Dette er forslagene som fikk flertall i sentralstyret.

Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
2b
Nei
4.3
1
Forslagstiller
Anine Klepp, Bjørn Dinesen, Henrik Sveinsson, Ine Sophie Atterås,
Johanne Vaagland, Kine Nossen, Mads Beldo, Kaja Elisabeth de Ru,
Sondre Jahr Nygaard, Marianne Andenæs, Trine Mathisen, Lasse
Hjelle (flertall)

Setning nr.
1
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
1000
Endring
Eventuell ny tekst
1500
Vedtatt foreslått
4
Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
# 11
Nei
4.3
1
Forslagstiller
Bjørn Dinesen, Ine Sophie Atterås, Kine Nossen, Mads Beldo, Marianne
Andenæs, Trine Mathisen, Lasse Hjelle (flertall)

Setning nr.
1
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Medlemmene har én delegat per påbegynte 1000 studenter, jf. utregning av studenttall § 4.2.
Endring
Sette et tak på 180 delegater.
Eventuell ny tekst
(1) Landsmøtet består av 180 delegater. Alle institusjonene har én basis-delegat hver. De
øvrige delegatene fordeles ved at basisdelegatene subtraheres fra antallet delegater.
Antallet man står igjen med kalles fordelingsdelegater.
(2) Fordelingsdelegatene distribueres på medlemslagene ved å dividere antallet studenter
medlemslaget representerer på kvotienten av antallet studenter medlemslagene i NSO
representerer totalt dividert på antallet fordelingsdelegater totalt, avrundet ned til nærmeste
heltall. Dette utgjør antallet fordelingsdelegater medlemslaget tildeles. Antallet delegater man
står igjen med etter denne fordelingen kalles overskuddsdelegater.
(3) Overskuddsdelegatene distribueres på medlemslagene ved å rangere medlemslagene
etter differansen mellom kvotienten av antallet studenter medlemslaget representerer dividert
på kvotienten av antallet studenter medlemslagene i NSO representerer totalt dividert på
antallet fordelingsdelegater totalt, avrundet ned til nærmeste heltall og kvotienten av antallet
studenter medlemslaget representerer dividert på kvotienten av antallet studenter

5 sider

medlemslagene i NSO representerer totalt dividert på antallet fordelingsdelegater totalt, fra
høyest til lavest. Deretter gis det en overskuddsdelegat til hver av medlemslagene, fra
høyest mot lavest, til det ikke er flere overskuddsdelegater igjen å fordele.

Vedtatt foreslått
5
Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
6
Nei
5.4
2
Forslagstiller
Anine Klepp, Bjørn Dinesen, Henrik Sveinsson, Ine Sophie Atterås,
Johanne Vaagland, Kine Nossen, Mads Beldo, Ruben Haugland,
Kaja Elisabeth de Ru, Sondre Jahr Nygaard, Marianne Andenæs,
Trine Mathisen, Lasse Hjelle (flertall)

Setning nr.
2
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Foreløpig innkalling og saksliste sendes ut senest tre uker før møtet. Endelig innkalling,
saksliste og sakspapirer sendes ut to uker før møtet.
Endring
Endre frist for endelig innkalling til sentralstyremøtene.
Eventuell ny tekst
Foreløpig innkalling og saksliste sendes ut senest tre uker før møtet. Endelig innkalling,
saksliste og sakspapirer sendes ut én uke før møtet.
Vedtatt foreslått
6
Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
14a
Nei
15.2
Forslagstiller
Anine Klepp, Bjørn Dinesen, Henrik Sveinsson, Ine Sophie Atterås,
Johanne Vaagland, Kine Nossen, Mads Beldo, Ruben Haugland,
Kaja Elisabeth de Ru, Sondre Jahr Nygaard, Marianne Andenæs,
Trine Mathisen, Lasse Hjelle (flertall)

Setning nr.
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Ingen
Tillegg
Åpne for at sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall.
Eventuell ny tekst
Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall.
Vedtatt foreslått
7
Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
#9
Nei
5.4
1
Forslagstiller
Anine Klepp, Bjørn Dinesen, Henrik Sveinsson, Ine Sophie Atterås,
Johanne Vaagland, Kine Nossen, Mads Beldo, Ruben Haugland, Kaja
Elisabeth de Ru, Sondre Jahr Nygaard, Marianne Andenæs, Trine
Mathisen, Lasse Hjelle (flertatt)

Setning nr.
2
Institusjon/komite
SST

Vedlegg 3 til sak Protokoll SST3-15/16: Endringsforslag til NSOs vedtekter
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Opprinnelig tekst
Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for første møte i sentralstyreperioden, som skal avholdes
innen utgangen av august.
Endring
Endre utgangen av august til 14. september.
Eventuell ny tekst
Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for første møte i sentralstyreperioden, som skal avholdes
innen 14. september.
Vedtatt foreslått
8
Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
#5
Nei
8.1
1
Forslagstiller
Anine Klepp, Bjørn Dinesen, Henrik Sveinsson, Ine Sophie Atterås,
Johanne Vaagland, Kine Nossen, Mads Beldo, Ruben Haugland, Kaja
Elisabeth de Ru, Sondre Jahr Nygaard, Marianne Andenæs, Trine
Mathisen, Lasse Hjelle (flertall)

Setning nr.
1
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for teknologisk utdanning
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag
Endring
Slå sammen flere faglige komiteer. 9 komiteer blir til 5.
Faglig komite for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag (FKHF + FKSV + FKØA)
Faglig komite for teknologi og realfag (FKT + FKR)
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for profesjonsutdanninger (FKHS + FKLU)
Faglig komite for kunstfagaco
Eventuell ny tekst
Faglig komite for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for teknologi og realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for profesjonsutdanninger
Faglig komite for kunstfag
Begrunnelse
Ha færre faglige komiteer i NSO.

Vedtatt foreslått
9
Forslag nr. Redaksjonelt
#6
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
8.1

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komite

Vedlegg 3 til sak Protokoll SST3-15/16: Endringsforslag til NSOs vedtekter
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Anine Klepp, Bjørn Dinesen, Henrik Sveinsson, Ine Sophie Atterås,
Johanne Vaagland, Kine Nossen, Mads Beldo, Ruben Haugland, Kaja
Elisabeth de Ru, Sondre Jahr Nygaard, Marianne Andenæs, Trine
Mathisen, Lasse Hjelle (flertall)

SST

Opprinnelig tekst
Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for teknologisk utdanning
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag
Endring
Slå sammen faglig komite for realfag og faglig komite for teknologisk utdanning.
Eventuell ny tekst
Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for teknologi og realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag
Begrunnelse
Komiteene jobber allerede sammen i så stor grad at det er hensiktsmessig å slå dem
sammen.
Vedtatt foreslått
10
Forslag nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
Avsnitt nr.
#7
Nei
8.1
1
Forslagstiller
Anine Klepp, Bjørn Dinesen, Henrik Sveinsson, Ine Sophie Atterås,
Johanne Vaagland, Kine Nossen, Mads Beldo, Ruben Haugland, Kaja
Elisabeth de Ru, Sondre Jahr Nygaard, Marianne Andenæs, Trine
Mathisen, Lasse Hjelle (flertall)

Setning nr.
1
Institusjon/komite
SST

Opprinnelig tekst
Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for teknologisk utdanning
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag
Endring
Slå sammen faglig komite for humanistiske fag og faglig komite for samfunnsvitenskapelige
fag
Vedlegg 3 til sak Protokoll SST3-15/16: Endringsforslag til NSOs vedtekter
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Eventuell ny tekst
Faglig komite for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for teknologisk utdanning
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunstfag
Vedtatt foreslått
11
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side 5

SST3-15/16 Protokoll sentralstyremøte 3 SST3 2015/2016 05.12.15

1

vedlegg 4

VEDLEGG 4: NSOS VALGPRIORITERINGER FOR 2017-2021
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NSOS VALGPRIORITERINGER FOR 2017-2021

11
12
13
14
15

Gratisprinsippet
Prinsippet om gratis utdanning er, og skal fortsette og være, en grunnstein i den norske
velferdsstaten. Et samfunn bygget på åpenhet, tilgjengelighet og kunnskap er noe alle vil tjene på,
og kostnadene ved utdanning skal derfor ikke tas av enkeltpersoner. NSO er i mot alle former for
brukerbetaling og skolepenger i norsk høyere utdanning.

16
17
18
19

Lik rett til utdanning
Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle uavhengig av bakgrunn og funksjonsnedsettelser.
Gratisprinsippet, , universell utforming, gode velferdsordninger og et akademia tilgjengelig for alle
med de faglige kvalifikasjonene skal sikre dette.

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kvalitet i høyere utdanning og forskning
Norsk høyere utdanning og forskning skal være av høy kvalitet. For å sikre dette er det viktig at
institusjonene har en finansiering som sikrer forutsigbarhet, langsiktighet og strategisk
handlingsrom. Gjennom oppfølging av strukturprosessen må arbeidet med å sikre arbeidsdeling og
spissing av fagmiljøer fortsette. Det er viktig å løfte frem de gode fagmiljøene, spesielt når det
gjelder utdanning. Det må derfor satses videre på virkemidler som bidrar til dette, som sentre for
fremragende utdanning. Dagens studenter melder fra om at de er misfornøyde med den
veiledningen og oppfølgingen institusjonene tilbyr dem i dag. Denne utfordringen det er avgjørende
at vi løser for å lykkes med for å redusere frafallet og sikre god kvalitet i høyere utdanning.

29
30
31
32
33
34
35

Heltidsstudenten
NSOs målsetninger for høyere utdanning er vanskelige å nå dersom studentene ikke har mulighet
til å være fulltids studenter. Studentenes innsats er en avgjørende faktor for å definere kvaliteten i
utdanningene, og det er derfor svært viktig at det tilrettelegges for muligheten til å være
heltidsstudent. Det viktigste for studenter er det å faktisk ha muligheten til å være student. Og det
er gjennom nettopp det å få muligheten til å bruke tilstrekkelig med tid på sine studier man sikrer
seg de beste kandidatene til å gå ut i arbeidslivet.

36
37
38
39

Global tilnærming
NSO mener at norsk høyere utdanning og forskning i så stor grad som mulig skal ha en global
tilnærming, der man prioriterer internasjonale relasjoner og prosjekter, samt en sterk
internasjonalisering hjemme.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at høyere utdanning spiller en sentral rolle i samfunnets
utvikling. Både ved at høyere utdanning er med å forme selve samfunnsutviklingen, men også at
utdanning kan tilpasses til å svare på samfunnets behov og etterspørsel i tråd med utviklingen. Økt
kunnskap og kompetanse er nøkler for samfunnsutviklingen, og en satsning på utdanning og
forskning er derfor avgjørende for at man skal lykkes. Det skal legges til rette for en bred
deltakelse som skal speile mangfoldet i den norske befolkningen, samtidig som det skal legges til
rette for arbeid med globale relasjoner og en internasjonalt perspektiv både i akademia og
næringslivet.

3 sider

40

NSOS MÅLSETNINGER FOR NORSK HØYERE UTDANNING ER DERFOR:

41
42
43
44
45
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47
48
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54
55
56

Studentvelferd
 Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles
over 11 måneder.
 Det skal prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger i regi av
studentsamskipnadene med et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 %, og
at minimum 50 % av byggekostnadene skal finansieres av staten.
 Det skal utvikles en egen studenthelsestrategi. Studentene skal involveres i dette
arbeidet.
 Studenters psykiske helsevern må styrkes gjennom økte statlige tilskudd.
 Studenter med barn skal ha rett på 12 måneders studiestøtte knyttet til 2G til barnet har
fylt 12 år.
 Innføring av en nasjonal kollektivrabatt for studenter på minimum 50 % som er uavhengig av
alder, bosted og studiested.
 Utdanning skal gi uttelling i form av pensjonspoeng.
 Studentboliger skal inkluderes som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven og
tilhørende forskrifter.

57
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71
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74
75
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Utdanning og forskning
 Øke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler.
 Det skal utarbeides en investeringsplan for bygg og infrastruktur i høyere utdanning.
 Fortsette satsingen på å spisse fagmiljøer gjennom økt arbeidsdeling og konsentrasjon.
 Øke tildelingen til etablerte SFU samt utvide til å dekke flere fagområder. Nye runder
med sentertildelinger skal utlyses hvert tredje år.
 Øke finansieringen til forskningsrådets programmer og forskningsprosjekter som
involverer studenter.
 Innføre retningslinjer som sikrer at den enkeltes undervisningskompetanse teller på lik
linje med forskningsarbeid ved tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger.
 Sikre bedre samhandling mellom akademia og nærings- og arbeidsliv for økt kvalitet på
forskning og utdanning.
 Sikre at studentene får bedre faglig oppfølging og veiledning ved universiteter og
høyskoler, gjennom mentorordning for alle studenter.
 Krav om formell kompetanse for karriereveiledere i grunnskole og videregående
opplæring.
 Arbeide med løsninger for å redusere frafallet i samarbeid med studentorganisasjonene.
 Lovfeste krav om sensorveiledning ved alle eksamener i høyere utdanning gjennom
universitets- og høyskoleloven.
 Bedre kvalitetssikring av praksisplasser.
 Alle studenter skal ha tilgang på studentombud.
 Styrke tildelingene til ordningene i forskningsrådet som har fremragende kvalitet som
viktigste kriterium for tildeling, eksempelvis FRIPRO og senter for fremragende
forskning.

81
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Likestilling og mangfold
 Det skal utvikles en egen lovbestemmelse som sikrer studentenes læringsmiljø.
 Det skal utvikles nasjonal strategi for tilgang og mangfold i høyere utdanning.
Studentene skal involveres i dette arbeidet.
Vedlegg 4 til sak SST3-15/16: NSOs valgprioriteringer for 2017-2021
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Det skal iverksettes tiltak for å sikre en bedre kjønnsbalanse i høyere utdanning, både
blant studenter og ansatte.

Global tilnærming
 «Students at risk» gjøres til en permanent ordning og utvides.
 Utdanningsbistand skal brukes som et virkemiddel for å sette et større fokus på høyere
utdanning globalt, og bidra til å skape utvikling i og tette relasjoner med land i sør.
 Det skal tilbys gratis norskkurs til alle internasjonale studenter som studerer ved norske
utdanningsinstitusjoner.
 Økt inn- og utveksling av kunnskap gjennom effektivisering av saksbehandling og
raskere godkjenningsprosesser av internasjonale utdanninger.
 Løfte studenters deltakelse i beslutningsprosesser på globalt nivå.
 Det skal jobbes for at alle institusjoner gir alle studenter på bachelor- og masterutdanninger
muligheten til å dra minst ett semester på utveksling. Utveksling bør være regelen og ikke
unntaket.
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VEDLEGG 5: MANDAT TIL ADHOCKOMITÉ FOR UTREDNING AV FAGLIGE
KOMITEER

3
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KOMITEENS FORMÅL

8
9
10

KOMITEENS ARBEID

11
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15

vedlegg 5

Adhockomiteen skal utrede hvordan Norsk studentorganisasjon (NSO) kan få til en bedre
utnyttelse og integrasjon av de faglige komiteene, i tråd med Handlingsplanen for 2015/2016.
Komiteen skal presentere sin rapport på sentralstyremøte 6 (SST6), og samtidig komme med sin
anbefaling til fremtidig organisering.

Adhockomiteen skal, med utgangspunkt i sluttrapporten etter Varde Hartmarks arbeid, svare på
følgende spørsmål:






Hvordan fungerer organiseringen med faglige komiteer?
Kan dette organiseres på andre måter?
Hva er behovet for faglige komiteer?
Hvordan kan arbeidet med fagområder integreres bedre i organisasjonen?
Hva kan være alternativene til å ha faglige komiteer?

16
17
18

Samarbeidsprosess
Komiteen rapporterer til sentralstyret (SST), og skal tilstrebe en jevnlig dialog med SST for å få
innspill til sitt arbeid og sikre at arbeidet er i tråd med bestillingen.

19

Komiteen samarbeider med en ansvarsperson utpekt av arbeidsutvalget (AU).

20
21

Komiteen skal høre relevante organer og personer, i og utenfor organisasjonen, som en del av sitt
arbeid.

22
23
24
25
26

ARBEIDETS OMFANG

27
28

KOMITEENS SAMMENSETNING





Komiteen skal rapportere om sitt foreløpige arbeid til SST på deres møte 20. april 2016.
Komiteen skal avslutte sitt arbeid og levere sin utredning i en sluttrapport til AU og SST
senest 9. mai 2016.
Komiteen presenterer sin rapport, og eventuell videre anbefalinger, på SST6 2015/2016.

Komiteen består av tre personer valgt blant sentralstyrets faste medlemmer.
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