Arbeidsutvalget Protokoll fra møte
Møte

AU18-20/21

Dato/tid

19.11.2020 13:00

Protokollfører
Arkiv

Anne-Lise Aspmo (Sekretariatet)
Sak 20/73, journalpost 2020001715

Til stede:

Andreas Trohjell, Felipe F. Garcia, Annbjørg Pasteur Stø, Julie Størholdt Iversen,
Jonas Økland

Fravær:

Joachim Børlie

ENDELIG SAKSLISTE
AU18.00.18-20/21

Konstituering

AU18.03.07-20/21

Høring Forlengelse av midlertidig forskrift november 2020

AU18.03.08-20/21

Kravspesifikasjon for nettsiden student.no

AU18.06.13-20/21

Sted for Avspark 2021

AU18.06.14-20/21

Ny stilling som organisasjonskonsulent med stillingsbeskrivelse

Eventuelt

00 KONSTITUERING
AU18.00.18-19/20

Konstituering

Forslag til vedtak:
 Andreas Trohjell godkjennes som møteleder.
 Anne-Lise Aspmo godkjennes som protokollfører.
 Innkallingen godkjennes.
 Sakslisten godkjennes med endringer.
 Protokollen fra AU17-20/21 godkjennes.
Vedtatt

Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU18-20/21 19.11.2020

3 side(r)

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
Ingen økonomi- eller fullmaktsaker.

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER
AU18.03.07-20/21

Høring Forlengelse av midlertidig forskrift november 2020

Forslag til vedtak:
Høringssvar Forlengelse av midlertidig forskrift november 2020 vedtas.
Vedtatt
AU18.03.08-20/21

Kravspesifikasjon for nettsiden student.no

Forslag til vedtak:
Kravspesifikasjonen vedtas og sendes ut på anbud
Vedtatt

04 VALG
Ingen valgsaker.

05 STYRINGSDOKUMENTER
Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER
AU18.06.13-20/21

Sted for Avspark 2021

Forslag til vedtak:
 Gulsrud leirsted blir sted for Avspark 2021.


Ringerike folkehøyskole blir sted for Avspark 2021.



Klækken hotell blir sted for Avspark 2021.

Endringsforslag:
Klækken hotell blir sted for Avspark 2021.
Vedtatt

AU18.06.14-20/21

Ny stilling som organisasjonskonsulent med stillingsbeskrivelse

Forslag til vedtak:
 Stilling som organisasjonskonsulent opprettes.
 Stillingsbeskrivelse for organisasjonskonsulent vedtas.
Vedtatt
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Endringsforslag fra Line Willersrud:
Linje 13: Organisasjonskonsulent har ansvar for planlegging og gjennomføring av
sentralstyremøter i NSO.
Forslag til ny tekst:
Organisasjonskonsulent har ansvar for planlegging og gjennomføring av møter og
arrangementer i NSO.
Avvist
Endringsforslag fra Jørgen Aagedal Sundt:
Opprinnelig tekst: Organisasjonskonsulent
Forslag til ny tekst:
Administrasjonskonsulent
Avvist
Endringsforslag fra Jonas Økland:
Stryke Linje 20: Sørge for at møtene planlegges og gjennomføres i tråd med vedtekter og
andre retningslinjer.
Avvist
Endringsforslag fra Jonas Økland:
Stryke Linje 24: Sørge for god kommunikasjon og informasjonsflyt i organisasjonen knyttet
til sentralstyrets møter.
Avvist
Protokolltilførsel av Jonas Økland til sak AU18.06.14-20/21:
Hensikten med protokolltilførselen er ikkje å gå i mot at det skal opprettast ei stilling, slik
som SST har vedteke.Eg ynskjer at protokollen skal syne at denne stillinga er dårleg
gjennomtenkt, og lite grunngjeve, som frykta. Arbeidsoppgåver knytta til SST tek tid ut av
arbeidsdagen til dei politiske rådgjevarane, men det verkar veldig korttenkt å opprette ei
stilling berre for å fjerne dette utan å sjå dette i samanheng med fleire arbeidsoppgåver som
bør flyttast, og systemer som NSO skal endre.Eg ynskjer at protokollen skal syne at denne
prosessen har vore ein veldig lukka prosess, trass fleire ynskjer om innsyn. Det vart heller
ikkje teke omsyn til at eg båe hadde dårleg tid til å kome med tankane mine i møtet før eg
måtte gå, og det var ingen vilje til å utsetje.Eg ynskjer å synleggjere at eg meinar dette er
uansvarleg styring av organisasjonen, og at viktige vedtak vert fatta på for lite grunnlag.
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte
Møte

AU19-20/21

Dato/tid

26.11.2020 13:00

Protokollfører
Arkiv

Anita B. Olsen (Sekretariatet)
Sak 20/73, journalpost 2020001739

Til stede:

Andreas Trohjell, Felipe F. Garcia, Annbjørg Pasteur Stø, Jonas Økland, Joachim

Fravær:

Julie Størholdt Iversen

ENDELIG SAKSLISTE
AU19.00.19-20/21

Konstituering

AU19.06.15-20/21

Utvidelse av ansettelsesperiode – Personsak/Personalsak
(sakspapir unntatt offentlighet)
Prosess og ansettelsesutvalg for organisasjonskonsulent

AU19.06.16-20/21

Eventuelt
- Innspillsrunde for program til ledersamling
- Støtte til "Åpent brev: Støtt saharawienes rett til
selvbestemmelse!"
- Tiltak og bruk av pengane til psykisk helse for studentane
00 KONSTITUERING
AU19.00.19-19/20

Konstituering

Forslag til vedtak:
 Andreas Trohjell godkjennes som møteleder.
 Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører.
 Innkallingen godkjennes.
 Sakslisten godkjennes med endringer.
 Troikasakene tas til orientering.
 Protokollen fra AU18-20/21 godkjennes.
Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
Ingen økonomi- eller fullmaktsaker.

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER
Eventueltsakene ble diskutert.
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2 side(r)

04 VALG
Ingen valgsaker.

05 STYRINGSDOKUMENTER
Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER
AU19.06.15-20/21

Utvidelse av ansettelsesperiode – Personsak/Personalsak
(sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak: NSO tilbyr Anna G. Buran utvidelse av midlertidig stilling til og med
30.04.2021.
Vedtatt.

AU19.06.16-20/21

Prosess og ansettelsesutvalg for organisasjonskonsulent

Forslag til vedtak:
Ansettelsesutvalg for stillingen organisasjonskonsulent består av fungerende
sekretariatsleder, ett medlem av arbeidsutvalget, og en ansattrepresentant. Dersom
ansettelsesprosessen går over 1. februar suppleres utvalget med ny sekretariatsleder og
består etter det av fire medlemmer.
Vedtatt:
Protokolstilførsel fra Jonas Økland: står ikke inne for at prosessen skal foregå uten ny
sekretariatsleder.

EVENTUELT
Støtte til "Åpent brev: Støtt saharawienes rett til selvbestemmelse!"
Forslag til vedtak: NSO støtter dette brevet og skrive under.
Vedtatt.
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte
Møte

AU20-20/21

Dato/tid

14.07.2019 13:00

Protokollfører
Arkiv

Anita B. Olsen (Sekretariatet)
Sak 20/73, journalpost 2020001839

Til stede:

Andreas Trohjell, Felipe F. Garcia, Annbjørg Pasteur Stø, Jonas Økland, Joachim
Børlie

Fravær:

Julie Størholdt Iversen

ENDELIG SAKSLISTE
AU20.00.20-20/21

Konstituering

AU20.03.09-20/21

Høringssvar - forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

AU20.04.29-20/21

Oppnevning- Kif - Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
2021 – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Eventuelt

00 KONSTITUERING
AU20.00.20-19/20

Konstituering

Forslag til vedtak:
 Andreas Trohjell godkjennes som møteleder.
 Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører.
 Innkallingen godkjennes.
 Sakslisten godkjennes.
 Troikasakene tas til orientering.
 Protokollen fra AU19-20/21 godkjennes.
Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
Ingen økonomi- eller fullmaktsaker.

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER

Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU20-20/21 14.07.2019

2 side(r)

AU20.03.09-20/21

Høringssvar - forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021

Forslag til vedtak: NSO vedtar høringsvaret
Vedtatt

04 VALG
AU20.04.29-20/21

Oppnevning- Kif - Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
2021 – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:
Mats-Henrik Nygren Syversen foreslås som fast representant til Kif komiteen for 2021.
Magnus Dybdahl foreslås som fast representant til Kif komiteen for 2021.
Guri Rebecca Nilsen foreslås som fast representant til Kif komiteen for 2021.
Tuva Todnem Lund foreslås som fast representant til Kif komiteen for 2021.
Caroline Erviksæter foreslås som vara representant til Kif komiteen for 2021.
Arnaud Duhamel foreslå som vara representant til Kif komiteen for 2021.
Vedtatt

05 STYRINGSDOKUMENTER
Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER
Ingen innkomne saker.
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte
Møte

AU21-20/21

Dato/tid

10.12.2020 13:00

Protokollfører
weArkiv

Wenche Danielsen Åsheim (Sekretariatet)
Sak 20/73, journalpost 2020001872

Til stede:

Andreas Trohjell, Annbjørg Pasteur Stø, Jonas Økland, Joachim Børlie

Fravær:

Felipe F. Garcia, Julie Størholdt Iversen.

ENDELIG SAKSLISTE
AU21.00.21-20/21

Konstituering

AU21.03.10-20/21

Høringssvar til NIFU-rapport 2020:4 Opptak til høyere utdanning

AU21.03.11-20/21

Høringssvar til Forslag til endringer i utdanningsstøtteloven,
universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven – behandling av
personopplysninger m.m.

AU21.03.12-20/21

Høringssvar: Forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige
regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

AU21.03.13-20/21

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om tilskutt til studentboliger.

AU21.04.30-20/21

Nominering - KD - Utvikling av nasjonale retningslinjer for utdanninger
innen psykisk helse og rusarbeid – Personsak/Personalsak
(sakspapir unntatt offentlighet)

Eventuelt
-ingen eventueltsaker

00 KONSTITUERING
AU21.00.21-20/21

Konstituering

Forslag til vedtak:
 Andreas Trohjell godkjennes som møteleder.
 Wenche Danielsen Åsheim godkjennes som protokollfører.
 Innkallingen godkjennes.
 Sakslisten godkjennes med endringer.
 Troikasakene tas til orientering.
 Protokollen fra AU20-20/21 godkjennes.
Vedtatt

Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU21-20/21 10.12.2020

3 side(r)

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
Ingen økonomi- eller fullmaktsaker.

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER
AU21.03.10-20/21

Høringssvar til NIFU-rapport 2020:4 Opptak til høyere utdanning

Forslag til vedtak:
Høringssvar NIFU-rapport 2020:4 Opptak til høyere utdanning vedtas.
Vedtatt med endringer
Endringsforslag fra Annbjørg til siste avsnitt:
Vi mener det blir en voldsom forenkling av en komplisert situasjon om problemer knyttet til frafall i høyere
utdanning foreslås løst ved å heve opptakskravet til høyere utdanning. Hvis det skal gjøres endringer er det viktig
å se på hele utdanningsløpet og ikke hvert enkelt ledd separat. Den kunnskapen og kompetansen barn tilegner
seg gjennom utdanningsløpet, helt fra barnehagen, har påvirkning på studentene som får opptak til høyere
utdanning. Det er også nødvendig med mer forskning på frafall i høyere utdanning for å få et helhetsbilde på
hvilke faktorer som faktisk resulterer i frafall. I tillegg må man ta innover seg hvordan frafallsstatistikken slik den
produseres i dag ikke alltid viser reelt frafall fra all høyere utdanning, bytte av studieprogram eller studiested vises
som frafall uten at vi nødvendigvis har mistet en kandidat fra høyere utdanning.

Vedtatt

AU21.03.11-20/21 Høringssvar til Forslag til endringer i utdanningsstøtteloven,
universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven – behandling av personopplysninger m.m.
Forslag til vedtak:
Høringssvar Forslag til endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og høyskoleloven,
fagskoleloven – behandling av personopplysninger m.m. vedtas.
Vedtatt

AU21.03.12-20/21 Høringssvar: Forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige
regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19
Forslag til vedtak:
Høringssvar til forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for
utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 vedtas.
Vedtatt

AU21.03.13-20/21

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om tilskutt til studentboliger.

Forslag til vedtak:
Høringssvar til endring i forskrift om tilskudd til studentboliger vedtas.
Vedtatt
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU21-20/21 10.12.2020
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04 VALG
AU21.04.30-20/21 Nominering - KD - Utvikling av nasjonale retningslinjer for utdanninger
innen psykisk helse og rusarbeid – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Heidi Marie Bygstad Gjesdal foreslås som studentrepresentant til utvikling av nasjonale
retningslinjer for utdanninger innen psykisk helse og rusarbeid.
Vedtatt

05 STYRINGSDOKUMENTER
Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER
Ingen innkomne saker.
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Arbeidsutvalget Protokoll fra møte
Møte

AU22-20/21

Dato/tid

18.12.2020 00:00

Protokollfører
Arkiv

Anita B. Olsen (Sekretariatet)
Sak 20/73, journalpost 2020001908

Til stede:

Andreas Trohjell, Annbjørg Pasteur Stø, , Jonas Økland, Joachim Børlie

Fravær:

Felipe F. Garcia, Julie Størholdt Iversen

ENDELIG SAKSLISTE
AU22.00.22-20/21

Konstituering

AU22.03.14-20/21

Høring – Fri utsettelse av foreldrepenger

AU22.04.31-20/21

Nasjonalt fagorgan for utdanningsvitenskap –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen fysioterapi Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Programgruppe master i psykisk helse og rusarbeid Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Eventuelt

AU22.04.32-20/21
AU22-04.33-20/21

NY SAK: Ekstraordinært sentralstyremøte 4. januar 2021 beregning av Politihøgskolens delegattall
på LM11.
00 KONSTITUERING
AU22.00.22-19/20

Konstituering

Forslag til vedtak:
 Andreas Trohjell godkjennes som møteleder.
 Anita B. Olsen godkjennes som protokollfører.
 Innkallingen godkjennes.
 Sakslisten godkjennes med endringer.
 Troikasakene tas til orientering.
 Protokollen fra AU21-20/21 godkjennes.
Vedtatt

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
Ingen rapporter eller orienteringer.

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
Ingen økonomi- eller fullmaktsaker.

Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU22-20/21 18.12.2020

2 side(r)

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER
AU22.03.14-20/21

Høringssvar for Fri utsettelse av foreldrepenger

Forslag til vedtak:
Vedtatt med endringer

04 VALG
AU22.04.31-20/21

Nasjonalt fagorgan for utdanningsvitenskap –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:
Caroline Erviksæter oppnevnes som representant i Nasjonalt fagorgan for
utdanningsvitenskap for perioden 18.12.2020 – 31.06.2021.
Vedtatt
AU22.04.32-20/21

Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen fysioterapi –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Eventuelt

Forslag til vedtak:
Elise Johnsrud oppnevnes som representant i Nasjonalt fagorgan for utdanning og
forskning innen fysioterapi for perioden 18.12.2020 – 31.06.2021.
Vedtatt
AU22-04.33-20/21

Programgruppe master i psykisk helse og rusarbeid –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)

Forslag til vedtak:
Maria Gjøringbø Håkonsen oppnevnes som representant i Nasjonalt fagorgan for utdanning
og forskning innen fysioterapi for perioden 18.12.2020 – 31.06.2021.
Vedtatt

05 STYRINGSDOKUMENTER
Ingen styringsdokumenter.

06 INNKOMNE SAKER
NY SAK
Ekstraordinært sentralstyremøte 4. januar 2021 hvor beregning av Politihøgskolens delegattall på
LM11 skal behandles.
Forslag til vedtak: AU innkaller til ekstraordinært sentralstyremøte hvor beregning av
Politihøgskolens delegattal på LM11 skal behandles
Vedtatt
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