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00 KONSTITUERING
SST2 00.02-17/18 KONSTITUERING
SST2 00.02.01-17/18 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
Vedtatt
SST2 00.02.02-17/18 GODKJENNING AV SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
Vedtatt
SST2 00.02.03-17/18 GODKJENNING AV TIDSPLAN
Forslag til vedtak:
Tidsplanen godkjennes.
Vedtatt
SST2 00.02.04-17/18 VALG AV MØTELEDELSE
Forslag til vedtak:
Torgeir Lebesbye og Jørgen R. Andersen velges som ordstyrere.
Vedtatt
SST2 00.02.05-17/18 VALG AV TILLITSPERSON
Forslag til vedtak:
Aleksander Gjøsæter velges som tillitsperson blant møtets deltakere.
Vedtatt

SST2 00.02.06-17/18 VALG AV TELLEKORPS
Forslag til vedtak:
Bjørn Dinesen og Madeleine Sjøbrend velges som tellekorps.
Vedtatt
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01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
SST2 01.03-17/18 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 læringsmiljøpolitisk komite tas til orientering.
 Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering.
Vedtatt

SST2 01.04-17/18 PROTOKOLLSAKER
Forslag til vedtak:
 Protokollen fra sentralstyremøte 1 2017/2018 godkjennes.
 Protokollene fra arbeidsutvalgets møter, AU05-17/18 til AU09-17/18, tas til orientering.
Vedtatt

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
Ingen saker.
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03 RESOLUSJONER OG UTTALELSER
SST2 03.02-17/18 RESOLUSJONER
Forslag til vedtak:
 Ja til gode boligløsninger vedtas.
Vedtatt

Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
1
Nei
30-30
Fam Karine Heer Aas

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Tillegg
Legge til et nytt punkt i oppsummeringen av NSO sine krav.
Eventuell ny tekst
Slike ordninger skal ikke gå på bekostning av dagens satsning på studentboliger, eller
tilskuddets størrelse og omfang. Et ansvar for slike ordninger skal heller ikke pålegges
studentsamskipnadene, men være et supplement til studentsamskipnadenes tilbud.
Begrunnelse
I brødtekstens første avsnitt beskriver AU hvordan denne typen forslag skal forholde seg til
studentsamskipnadene. Dette er jeg helt enig i. Hvis vi skal vedta en resolusjon om
alternative boligløsninger mener jeg at vi også må sikre studentsamskipnadens behov i
kravene våre. AU beskriver denne typen ordninger som et supplement til
studentsamskipnaden og at dette ikke skal gå på bekostning av satsningen på
studentboliger. Dette er ikke kun noe vi, etter min mening, skal ha mening om, men også
kreve. Dette forslaget vil heller ikke hindre samarbeid mellom kommunene og
studentsamskipnadene, men det vil kunne hindre at kommunene pålegger
studentsamskipnadene noe.
Vedtatt
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Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
2
Nei
1-29
Stian Skarheim Magelssen

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Hele resolusjonen
Endring
Helhetlig endringsforslag
Eventuell ny tekst
Overskrift: Studenter som gode naboer. Norsk studentorganisasjon (NSO) er positive til
prosjekter der studenter får tilbud om gratis bolig mot å være ”gode naboer” ved eldre- og
omsorgsboliger. Heltidsstudenten er et viktig prinsipp og NSO ønsker dermed ikke at dette
skal være et arbeidsforhold der studenten har arbeidsplikter tilknyttet eldre- og
omsorgsboligene. Det er også viktig å presisere at slike ordninger ikke skal gå på
bekostning av dagens satsing på studentboliger, eller tilskuddets størrelse og omfang. Et
ansvar for slike ordninger skal ikke pålegges studentsamskipnadene. Dette er et tilbud som
må komme utenfra og være et supplement til samskipnadenes boligtilbud. Kulepunkt: NSO
støtter prosjekter der studenter kan få tilbud om gratis bolig mot å være en ”god nabo”.
Begrunnelse
Uenig med mye av meningsinnholdet i resolusjonen
Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
4
Nei
4-29
Marte Øien

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Hele teksten.
Endring
Nei til studenter på eldrehjem
Eventuell ny tekst
Norsk studentorganisasjon (NSO) er imot å etablere boenheter for studenter i eldrehjem og
omsorgsboliger. For NSO er det viktig at studenters boforhold er kontraktfestet, enten
gjennom studentsamskipnadene eller på det private leiemarkedet. Boforhold skal som
utgangspunkt være bolig i retur for husleie, uten andre gjenytelser den ene eller andre
veien.
Begrunnelse
Avvist
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Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
5
Nei
3-3
Marte Øien

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Ja til gode boligløsninger
Endring
Eventuell ny tekst
Nei til studenter på eldrehjem
Begrunnelse
Avvist
Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller
6
Nei
9-10
Heidi Bang

Rolle
SST

Opprinnelig tekst
Det er et mål i seg selv at studenter skal kunne studere på heltid, og det er derfor viktig å
sikre at norske studenter som velger å bo på eldrehjem ikke må jobbe så mye at det går
utover studiene.
Endring
Siden det politiske forslaget handler om frivillighet ved eldrehjemmene gir det feil inntrykk å
beskrive det med ordet "jobb" i resolusjonsteksten.
Eventuell ny tekst
Det er et mål i seg selv at studenter skal kunne studere på heltid, og det er derfor viktig å
sikre at den frivillige aktiviteten ved eldrehjemmet ikke går utover studiene.
Begrunnelse
Frivillighet er et bedre ord for det studentene er tiltenkt å skulle bidra med ved
eldrehjemmene - det er viktig å være tydelig på at de ikke skal være ansatte eller jobbe ved
eldrehjemmet.
Vedtatt
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04 VALG
SST2 04.01-17/18 VALG AV VEDTEKTSKOMITÉ
Valgkomiteens innstilling:
 Kristian Sjøli
 Anja Landsverk
 Jørgen Gunderengen
Andre kandidater:
 Simen Oftedahl
 William Sæbø
Følgende ble valgt:
 Kristian Sjøli
 Anja Landsverk
 Simen Oftedahl

SST2 04.02-17/18 SUPPLERING AV LEDER TIL VELFERDS- OG
LIKESTILLINGSPOLITISK KOMITE
Valgkomiteens innstilling:
 Steffen Eriksen Haneboe
Andre kandidater:
 Kristine-Petrine Olthuis
Følgende ble valgt:
 Kristine-Petrine Olthuis
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05 STYRINGSDOKUMENTER
SST2 05.01-17/18 MOTSETNINGER I PLATTFORM OM ORGANISERING AV
UH-SEKTOREN - DISKUSJONSSAK
Forslag til vedtak:
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

06 INNKOMNE SAKER
SST2 06.06-17/18 FORELØPIG SAKSLISTE TIL LANDSMØTET 2018
Forslag til vedtak:
Foreløpig saksliste til landsmøtet 2018 vedtas.
Vedtatt

SST2 06.07-17/18 GENERALDEBATT
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.
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03.11.2017-04.11.2017 Protokoll SST2 2017-2018

vedlegg 1

1

VEDLEGG 1: RESOLUSJON

2
3

JA TIL GODE BOLIGLØSNINGER!

4
5
6
7
8

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er positive til at det utarbeides og gjennomføres lokale
pilotprosjekter med mål om å gi flere studenter et billig sted å bo. Det er allikevel viktig å presisere
at slike ordninger ikke kan gå på bekostning av dagens satsning på studentboliger, eller tilskuddets
størrelse og omfang. Et ansvar for slike ordninger skal heller ikke pålegges
studentsamskipnadene, men være et supplement til studentsamskipnadenes tilbud.

9
10
11
12
13
14

Det er et mål i seg selv at studenter skal kunne studere på heltid, og det er derfor viktig å sikre at den
frivillige aktiviteten ved eldrehjemmet ikke går utover studiene. Det å arbeide ved siden av studiene er
ikke negativt i seg selv, men skal skje på bakgrunn av et ønske fra studentene selv, og ikke være
et resultat av en presset økonomisk situasjon. Studenter i slike boenheter skal heller ikke erstatte
de arbeidsressursene det er påkrevd at kommunale myndigheter stiller til rådighet, og disse
studentene skal på ingen måte utføre de arbeidsoppgavene som er tillagt primærhelsetjenesten.

15
16
17
18
19

NSO stiller krav om at et slikt pilotprosjekt gjennomføres etter en grundig utredning, med tydelige
retningslinjer og formelle kontrakter for studenter som søker seg til boenheter i eldrehjem og
omsorgsbolig. Studenter må aktivt inkluderes i utarbeidelse av slike retningslinjer og kontrakter.
Videre krever NSO at ordningen evalueres allerede etter det første året, og at studenter lokalt og
nasjonalt blir inkludert i evalueringsprosessen.

20
21

NSO mener at det er positivt at man starter arbeidet med et pilotprosjekt med studenter på
eldrehjem og omsorgsboliger, så lenge man forholder seg til følgende krav:

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Resolusjon vedtatt av NSOs sentralstyre (4. november 2017).







Studenter skal være en del av utarbeidelsen, gjennomføringen og evalueringen av slike
pilotprosjekter.
Det skal i foreligge tydelige retningslinjer og kontrakter som beskriver studentenes
rettigheter, samt eldre- og omsorgsboligenes krav til studentene.
Kommuner som ønsker å legge til rette for boenheter for studenter i eldrehjem og
omsorgsboliger bør etterstrebe å hente inn informasjon fra studentsamskipnadene, som har
kunnskapen om hvordan studenter i Norge ønsker å bo.
Slike ordninger skal ikke gå på bekostning av dagens satsning på studentboliger, eller
tilskuddets størrelse og omfang. Et ansvar for slike ordninger skal heller ikke pålegges
studentsamskipnadene, men være et supplement til studentsamskipnadenes tilbud.
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VEDLEGG 2: FORELØPIG SAKSLISTE FOR LANDSMØTET 2018
LM8 00

Konstituering

LM8 00.01-18

Godkjenning av innkalling

LM8 00.02-18

Valg av møteledelse

LM8 00.03-18

Godkjenning av forretningsorden

LM8 00.04-18

Godkjenning av saksliste

LM8 00.05-18

Godkjenning av tidsplan

LM8 00.06-18

Valg av fullmaktskomite

LM8 00.07-18

Valg av tellekorps

LM8 00.08-18

Valg av redaksjonskomiteer

LM8 00.09-18

Valg av tillitsperson

LM8 00.10-18

Godkjenning av delegater

LM8 01

Rapporter og orienteringer

LM8 01.01-18

Rapport arbeidsutvalget

LM8 01.02-18

Rapporter komiteer

LM8 01.03-18

Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2017

LM8 02

Økonomi- og fullmaktsaker

LM8 02.01-18

Regnskap for NSO 2017

LM8 02.02-18

Rammebudsjett for 2019

LM8 03

Resolusjoner og uttalelser

LM8 03.01-18

Resolusjoner

LM8 04

Valg

LM8 04.01-18

Valg av arbeidsutvalg

LM8 04.02-18

Valg til kontrollkomiteen

LM8 04.03-18

Valg av valgkomite

LM8 04.04-18

Valg av politiske komiteer

LM8 04.05-18

Valg av sentralstyre

LM8 04.06-18

Valg av prinsipprogramkomite

LM8 05

Styringsdokumenter

LM8 05.01-18

Vedtekter

LM8 05.02-18

Handlingsplan 2018/2019

LM8 05.03-18

Revidering av mangfalds- inkluderings- og likestillingspolitisk plattform

LM8 06

Innkomne saker

LM8 06.01-18

Generaldebatt
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