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Møtedato: 18.09.14                                       Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
 

 
STi-sak 18 /14 Oppnevning av studentrepresentanter til LMU 
 

 
Forkortelser  
LMU - Læringsmiljøutvalget  
 

 
 
Bakgrunn for saken 
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 
utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 
studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 
sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 
 
”Mandat for Læringsmiljøutvalget 
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 
skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 
bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  
Utvalget skal:  
 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.” 
 
Studentene har fire representanter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha 
leder (2011, 2013, 2015 osv).  
 
Fra STi-sak 44/08: 
"Studenttinget velger i høst 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 01.01.09- 
30.06.09 og der 2 plasser i LMU vil bli fordelt blant AU-09. Det gjennomføres et nytt 
LMU valg i april/mai der det velges 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 
01.07.09-30.06.10." 
 
Studentene i Læringsmiljøutvalget høsten 2014 er: 
 
Fast:  
Viktor Munch Akse  -  (01.01.14 - 31.12.14) 
Marta H. Ranestad  -   (01.01.14 - 31.12.14) 
Merete Falck  -  (01.07.14 - 30.06.15) 
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Vara: 
Eivind Rindal  (01.01.14 - 31.12.14)  
Ellen Helstad  (01.01.14 - 31.12.14) 
Ida Krüger   (01.07.14 - 30.06.15) 
 
Saksbehandlers vurdering 
Det skal egentlig velges inn en representant med vara for perioden fram til 
30.06.2015, men på grunn av endringer i LMU, er det ønskelig å endre på det nå. 
Det vil komme en sak om LMU i løpet av høsten.  
 
Studenttinget velger en fast representant og en vararepresentant som skal sitte i 
Læringsmiljøutvalget for perioden 28.08.14 – 31.12.14. 
 
Dersom det ikke melder seg noen kandidater foreslår saksbehandler at studenttinget 
gir arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne representanter til LMU for denne perioden. 
 
 
Arbeidsutvalgets Innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 
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Møtedato: 18.09.2014 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 25/14 Oppnevning til Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
RFSF – Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
RFSF er et underutvalg av læringsmiljøutvalget ved NTNU. Rådet er sammensatt av 1 
studenter og ansatte både fra fagmiljøene og administrasjonen. Ansatte ved NTNUs 2 
Studieavdeling, som arbeider med rådgivning og tilrettelegging til daglig, er også med 3 
i rådet. RFSFs Råd møtes 2-3 ganger per semester. 4 
 5 
RFSF skal vurdere retningslinjer og evaluere tiltak som iverksettes for å imøtekomme 6 
funksjonshemmede studenters behov. RFSF innstiller på handlingsplan for studenter 7 
med funksjonsnedsettelser, og følger opp denne. Rådet skal også være kontaktledd 8 
mellom NTNU og eksterne organisasjoner og institusjoner i spørsmål som gjelder 9 
funksjonshemmede studenter ved NTNU.  10 
 11 
Det skal totalt sitte fire faste studentrepresentanter i rådet. For å sikre  12 
bedre kontakt og tettere oppfølging mellom studentdemokratiet og RFSF er en av de 13 
fire plassene, med vara, forbeholdt AU 2014. Plassen som fast representant har 14 
naturlig blitt lagt til Likestilling og inkluderingsansvarlig som i år er Jone Trovåg.  15 
 16 
I tillegg til Jone er også Kristin Ødegård oppnevnt som fast representant ut 2014. 17 
På STi-møte 08/14 ble Maya Hjørnevik og Per-Dimitri Sønderland valgt inn for 18 
perioden fram til 30.06.2014. Denne gangen skal det oppnevnes en vara for samme 19 
periode.  20 
 21 
Saksbehandlers vurdering 22 
Det velges en vararepresentant, med funksjonstid 28.08.14 – 30.06.15. 23 
Dersom det ikke melder seg noen kandidater foreslår saksbehandler at studenttinget 24 
gir arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne representanter til RFSF for denne 25 
perioden. 26 
 27 
Arbeidsutvalgets innstilling 28 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 29 
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Møtedato: 18.09.2014 Saksbehandler: Elena Bogen Slydal 
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STi-sak 32/14 Valg 2015 - Den gode vertskommunen 
___________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Landsstyresak - LS1 06.07-14/15 
Forslag til dokument: Valg 2015 - den gode vertskommunen 
 
Forkortelser 
NSO - Norsk studentorganisasjon 
LS - Landsstyre 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Norsk studentorganisasjons landsstyre skal vedta NSOs innspill til de politiske 
partiene i forbindelse med utarbeidelse av lokalpolitiske plattformer opp mot 
kommune- og fylkestingsvalg i 2015.  
 
Saksbehandler sitter i LS som leder av Studenttinget og vil derfor ha med seg 
Studenttingets synspunkter før denne saken skal diskuteres i Oslo 26.-28. 
september.  
 
Saksbehandlers vurdering 
Forslaget «Valg 2015 - den gode vertskommunen» tar opp mange aspekter som er 
viktige for studenter i den byen de bor i.  
Er dokumentet dekkende nokk? 
Er det noe medlemmer av Studenttinget savner eller mener er overflødig? 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker 

STUDENTTINGET
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Landsstyret Sakspapir 

 

Møtedato 25.09.2014-28.09.2014 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksbehandler Kristian Myhre 

Saksnummer LS1 06.07-14/15  

Gjelder Valg 2015 - Den gode vertskommunen 

Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til dokument: Valg 2015 – Den gode vertskommunen 2 

 3 

VALG 2015 - DEN GODE VERTSKOMMUNEN 4 

 5 

FORMÅL 6 
 7 

Vedta NSOs innspill til de politiske partiene i forbindelse med utarbeidelse av lokalpolitiske 8 

plattformer opp mot kommune- og fylkestingsvalget i 2015. 9 

 10 
 11 

SAKSPRESENTASJON 12 

NSO har i dag politikk på en rekke områder som forplikter både kommuner og fylkeskommuner 13 

som vertskap for studenter og institusjoner innenfor høyere utdanning. Det er ønskelig å samordne 14 

denne politikken i ett dokument, sammen med enkelte utdypninger for å gjøre NSOs politikk enkelt 15 

tilgjengelig for lokale politiske parti i forbindelse med utarbeidelse av lokalpolitiske plattformer frem 16 

mot kommune- og fylkestingsvalget. 17 

 18 

VURDERING 19 

Dokumentet er sammensatt av en rekke politiske områder, med både eksisterende og ny politikk. 20 

Landsstyret bør ta stilling til om det er noen vertskommunepolitiske områder som mangler i 21 

innstillingen, og spesielle saker bør prioriteres i NSOs innspill. 22 

 23 

NSOs eksisterende politikk plasserer i varierende grad ansvaret for forskjellige politiske områder, 24 

og det er et poeng at alle politiske områder er lagt til konkrete administrative enheter – enten både 25 

kommune eller fylkeskommune, eller begge deler. 26 

 27 

Det er ønskelig at dokumentet i sin helhet skal kunne sendes til de lokale politiske partiene, og at 28 

medlemslagene skal kunne bruke dokumentet som en konkret og tilgjengelig presentasjon av 29 

NSOs politikk om vertskommuner opp mot lokalvalget neste år. 30 

 31 

INNSTILLING 32 

Landsstyret vedtar dokumentet Valg 2015 – Den gode vertskommunen. 33 
  34 

n/o
Norsk studentorganisasjon
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VEDLEGG 1: VALG 2015 – DEN GODE VERTSKOMMUNEN 1 

INNLEDNING 2 

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å gjøre alle landets vertskommuner og -fylkeskommuner 3 

oppmerksomme på det viktige ansvaret som ligger i å ha studenter hos seg før valget i 2015. Et 4 

godt vertskap har lettere for å beholde studentene etter endt utdanning, og gjør institusjonenes 5 

rekrutteringsarbeid lettere. Samtidig blir kommunene attraktive også for institusjonenes 6 

arbeidstakere, og bidrar til næringsutvikling i regionen. Med andre ord er et godt vertskap 7 

fordelaktig for alle involverte; både studenter, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og lokalsamfunn. 8 

FELLES ANSVAR FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 9 

Studentmelding 10 

Alle vertskommuner og -fylkeskommuner bør vurdere å utarbeide en studentmelding. En slik 11 

melding må inneholde tiltak for å sikre de lokale studentenes velferd og muligheter for faglig 12 

utvikling. Meldingen må være styrende i alle saker som angår høyere utdanning innenfor 13 

kommunen eller fylkeskommunen, og må være forpliktende for administrasjon og 14 

kommunestyre/fylkesting. 15 

Møtepunkter mellom studenter og lokale myndigheter 16 

NSO oppfordrer kommunene og fylkeskommunene som ikke har faste og jevnlige møteplasser 17 

mellom studenter og kommunene til å opprette dette. Det er viktig for studentene å ha en direkte 18 

kommunikasjonslinje til politikerne i kommunen, samtidig som det er nyttig for 19 

kommuneadministrasjon og -styre å ha enkel mulighet til å søke råd hos studentene i de 20 

sakene hvor det er nødvendig. 21 

Informasjonstjenester 22 

De lokale myndighetene har et samlet ansvar for å informere om egne tilbud. Dette inkluderer 23 

spesielt helsetjenester og andre studentrettede tjenester som tilbys. Ofte kan egne portaler der slik 24 

informasjon er samlet og rettet spesielt mot studenter være en egnet arena for slikt 25 

informasjonsarbeid. Annen studentrettet informasjon, som studentrabatter og -tilbud kan også 26 

inngå i en slik offentlig informasjonsportal. 27 

Faglig samarbeid 28 

Der det er mulig bør kommuner og fylkeskommuner ta en aktiv rolle i lokal faglig utvikling gjennom 29 

å stille seg til disposisjon for studenter som skriver avhandlingsoppgaver. De skal også tilby 30 

praksisplasser til studenter. 31 

Samferdsel 32 

Å benytte seg av sykkel er rimelig, miljøvennlig og helsefremmende, men mange steder også 33 

utrygt. NSO ber derfor lokalmyndighetene om å være foregangseksempler når det kommer til 34 

utbygging av sykkelveier langs kommunal- og fylkesveier, og å være pådrivere for at også riksveier 35 

skal holde en standard som gjør sykling til et trygt og effektivt fremkomstmiddel. 36 
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KOMMUNENES ANSVAR 37 

Kommunene som er vertskap for institusjoner for høyere utdanning har et særlig ansvar for 38 

studenters velferd og for å tilrettelegge for en god studietid. 39 

Studentboliger 40 

Å tilrettelegge for bygging av studentboliger er et av tiltakene som både på kort og lang sikt kan 41 

gjøre mest for studentvelferd i den enkelte vertskommune. NSO ber alle vertskommuner om å gi 42 

den lokale studentsamskipnad forkjøpsrett til tomter i nærheten av utdanningsinstitusjonen eller 43 

sentrum. Tomtene  bør stilles til disposisjon for samskipnadene gratis eller mot et mindre vederlag. 44 

Kommunen bør også sørge for effektiv saksbehandling av byggesaker som gjelder studentboliger. 45 

De kommuner som ikke har fritak for eiendomsskatt for studentsamskipnadene bør innføre det. 46 

Psykisk helse 47 

Studenter er mer utsatt enn andre grupper i befolkningen for psykiske helseproblemer. Kommunen 48 

har det primære ansvar for studentenes helsetilbud, også innenfor psykisk helse. NSO ber alle 49 

vertskommuner om å sørge for at helsetilbudet innenfor psykisk helse er dimensjonert til å takle 50 

utfordringer tilknyttet studenters behov for oppfølging og helsehjelp. Det er også kommunens 51 

ansvar å kontinuerlig informere studenter om hvilket helsetilbud som finnes, og hvordan man 52 

kommer i kontakt med det. Kommunen kan stille fastlegehjemler som er særskilt rettet mot 53 

studenter tilgjengelig for studentsamskipnadene. 54 

Utleieboliger 55 

Kommunene har ansvaret for å drive ikke-kommersielle utleieboliger med god standard til en 56 

lavere pris enn det private leiemarkedet. Disse skal være tilgjengelige for kommunens befolkning 57 

generelt, inkludert studenter. 58 

I tillegg skal kommunene kontrollere utleiere på det private boligmarkedet for å sikre at private 59 

utleieboliger overholder forskriftsmessige rammer innenfor blant annet brannsikkerhet og 60 

luftkvalitet. 61 

Barnehager 62 

For at også studenter med barn skal kunne ta høyere utdanning uten at det går ut over barnets 63 

oppvekst, er det nødvendig med et tilstrekkelig antall barnehageplasser også for studenter som 64 

ikke er folkeregistrert innbygger i vertskommunen. Barnehagene bør også ha et spesielt 65 

studentrettet tilbud, som for eksempel fleksible åpningstider i høyaktivitetsperioder som 66 

eksamenstiden. 67 

Grønn campusutvikling 68 

For at utdanningsinstitusjoner i vekst skal kunne utvides på en bærekraftig måte, ber NSO 69 

kommunene om å stille eiendommer i tilknytning til utdanningsstedene til disposisjon for 70 

institusjonene. Kommunene bes også, der det er relevant og nødvendig, om å stille sin 71 

kompetanse på miljøvennlig fasilitetsdrift til disposisjon for utdanningsinstitusjonene. 72 

FYLKESKOMMUNENES ANSVAR 73 

Fylkeskommunenes ansvar er knyttet til de oppgavene som ligger til fylkestinget. Disse knytter seg 74 
i hovedsak til overkommunale ansvarsoppgaver som kollektivtrafikk, kulturtilbud og helsetjenester. 75 
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Kollektivtrafikk 76 

En av de viktigste rammefaktorer for studenter er muligheten til enkelt og rimelig å kunne ta seg 77 

frem i kommunen de studerer i. NSO ber derfor alle fylkeskommuner satse på et godt utbygd 78 

kollektivnett med hyppige avganger. Det skal også tilbys studentrabatt på kollektivtrafikk til alle 79 

studenter, uavhengig av alder eller studiested, på minimum 50 prosent. 80 

Studentkultur 81 

Fylkeskommunene skal legge til rette for studentkultur og -frivillighet som en naturlig del av 82 

fylkeskommunens kulturelle tilbud. Dette kan gjøres ved å gi økonomisk støtte, samt å stille lokaler 83 

til disposisjon for studentforeninger og -organisasjoner. Fylkeskommunen skal også på alle kultur- 84 

og idrettsarrangement tilby studenter deltakelse til rabatterte priser. 85 

Tannhelse 86 

Fylkeskommunen har ansvar for å sørge for innbyggernes tannhelsetilbud. Sett i sammenheng 87 

med studenters sterkt begrensede økonomi, bør fylkeskommunene tilby minimum 75 prosent 88 

rabatt på tannhelsetjenester for studenter. Fylkeskommunen kan også stille stillingshjemler for 89 

tannleger og tannpleiere til disposisjon for studentsamskipnadene. 90 



  

 
 

  

Møtedato: 18.09.2014 Saksbehandler: Elena Bogen Slydal 
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STi-sak 33/14 Stortingsmelding om struktur 
___________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Landsstyresak - LS1 06.04-14/15 
Brev fra Kunnskapsdepartementet - Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjo-

ner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og 
høyskolesektoren 

 
Forkortelser 
NSO - Norsk studentorganisasjon 
LS - Landsstyre 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Norsk studentorganisasjons landsstyre skal diskutere politikk rettet mot Stortings-
melding om struktur.  
 
Saksbehandler sitter i LS som leder av Studenttinget og vil derfor ha med seg Stu-
denttingets synspunkter før denne saken skal diskuteres i Oslo 26.-28. september.  
 
Denne saken ble og tatt opp på Studenttingets seminar på Røros.  
 
Saksbehandlers vurdering 
NSO har skrevet gode sakspapirer som i tillegg omhandler flere av de andre proses-
sene som foregår på nasjonalt nivå. Disse prosessene må og tas hensyn til i debat-
ten om organisering og dimensjonering av høyere utdanning.  
 
I denne saken ønsker saksbehandler og synspunkter rundt kulepunktene på slutten 
av NSOs sakspapir, særlig det som omhandler satelittcampus.  
I tillegg ønsker saksbehandler en litt friere diskusjon om NTNU og SAKS, som er 
fortsettelse på debattene som var på Røros.  
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker 

STUDENTTINGET
- studentens stemme
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Landsstyret Sakspapir 

 

Møtedato 25.09.2014-28.09.2014 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksbehandler Therese Eia Lerøen 

Saksnummer LS1 06.04-14/15  

Gjelder Stortingsmelding om struktur - Diskusjonssak 

Vedlegg til saken: 1 
1. Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i 2 

universitets- og høyskolesektoren 3 

2. Politisk plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning 2014-2017
1
  4 

3. Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2014
2
 5 

4. Mandat for ekspertgruppe for gjennomgang av finansiering av universiteter og høyskoler 2014
3
 6 

 7 

STORTINGSMELDING OM STRUKTUR - DISKUSJONSSAK 8 

 9 

FORMÅL 10 

Diskutere politikk rettet mot Stortingsmelding om struktur. 11 

 12 

SAKSPRESENTASJON 13 

Stortingsmelding om struktur 14 

Regjeringen har varslet at det kommer en Stortingsmelding om struktur våren 2015. 15 

Strukturmeldingen vil si noe om hvordan utdanningslandskapet i Norge skal se ut med tanke på 16 

organisering og dimensjonering. Regjeringen har i høst vært i full gang med å avholde regionale 17 

dialogmøter med alle offentlig høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 18 

  19 

NSO vedtok våren 2014 politisk plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning. 20 

De tre viktigste sakene for NSO gjennom plattformen er: robuste fagmiljø, satellittcampus og 21 

nasjonalt ansvar. 22 

 23 

Hvert år siden 2010 har regjeringen øremerket 50 millioner kroner over statsbudsjettet som de har 24 

kalt for SAK-midler. SAK står for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. Fusjonene vi har sett 25 

de siste årene har blant annet blitt finansiert av SAK-midler, noe vi mener er feil bruk av disse 26 

midlene. Vi mener det har vært universitetstittelen, og friheten den fører med seg, som har vært 27 

hovedårsaken til disse fusjonene. Midlene har derfor i liten grad gått til reelt samarbeid, 28 

arbeidsdeling og konsentrasjon på tvers av landets institusjoner. I år har man gått fra å snakke om 29 

SAK til SAKS. Den siste S-en står for sammenslåing. Dette må ses i sammenheng med denne 30 

stortingsmeldingen. 31 

                                              
1
 http://student.no/wp-content/uploads/2011/12/Plattform-for-organisering-og-dimensjonering-av-h%C3%B8yere-

utdanning.pdf 
2
 http://student.no/wp-content/uploads/2011/06/NSOs-innspill-til-langtidsplan-for-forskning-og-h%C3%B8yere-

utdanning.pdf 
3
 http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/Rapporter_og_planer/Mandat_uh_finansiering.pdf 

n/o
Norsk studentorganisasjon

http://student.no/wp-content/uploads/2011/12/Plattform-for-organisering-og-dimensjonering-av-h%C3%B8yere-utdanning.pdf
http://student.no/wp-content/uploads/2011/12/Plattform-for-organisering-og-dimensjonering-av-h%C3%B8yere-utdanning.pdf
http://student.no/wp-content/uploads/2011/06/NSOs-innspill-til-langtidsplan-for-forskning-og-h%C3%B8yere-utdanning.pdf
http://student.no/wp-content/uploads/2011/06/NSOs-innspill-til-langtidsplan-for-forskning-og-h%C3%B8yere-utdanning.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/Rapporter_og_planer/Mandat_uh_finansiering.pdf
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Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 32 

Regjeringen har i tillegg sagt at de vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning 33 

høsten 2014. I langtidsplanen ligger det seks områder som ressursinnsatsen på forskning og 34 

høyere utdanning skal rettes mot de kommende årene. Disse er: 35 

 Hav. 36 

 Klima, miljø og miljøvennlig energi. 37 

 Muliggjørende teknologier. 38 

 Bedre og mer effektive offentlige tjenester. 39 

 Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv. 40 

 Verdensledende fagmiljøer. 41 

 42 

NSO ønsker en konkret og ambisiøs plan som er retningsgivende for sektoren. NSO mener den 43 

bør være oppbygd som en økonomisk investeringsplan, slik at det som leveres av løfter er 44 

etterprøvbart. Den skal si noe overordnet om hvordan målsetninger i sektoren skal løses i 45 

perioden. Videre ønsker NSO at planen skal si hvilke forventninger regjeringen har til sektoren, 46 

men aller mest om hva sektoren kan forvente av regjeringen. Slik kan vi få en langtidsplan som 47 

både er overordnet, retningsgivende og etterprøvbar. Langtidsplanen vil ikke si noe om kroner og 48 

ører, men hvordan det skal investeres i fremtiden og hvordan ressurser skal prioriteres. 49 

Ekspertgruppe for finansiering av høyere utdanning  50 

I april 2014 satte Kunnskapsministeren ned en ekspertgruppe for finansiering av universiteter og 51 

høyskoler. Målet med ekspertgruppen er å se på hvordan eventuelle endringer i finansieringen kan 52 

bidra til å styrke kvaliteten på forskning og utdanning. Ekspertgruppen har fått et mandat for 53 

arbeidet fra regjeringen. Her bes ekspertgruppen: 54 

 Vurdere balansen mellom direkte grunnbevilgning (samlet rammebevilgning fra 55 

Kunnskapsdepartementet) og den konkurranseutsatte tildelingen, samt balansen mellom 56 

resultatbaserte og ikke-resultatbaserte deler av grunnbevilgningen.  57 

 Vurdere hvilke deler av institusjonenes virksomhet det er hensiktsmessig å knytte 58 

finansielle insentiver til, og hvorvidt dette skal være regelstyrte, konkurranseutsatte eller 59 

strategiske bevilgninger. 60 

 Komme med forslag til hvilke indikatorer som bør benyttes i tilknytning til insentiver. 61 

 Vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre et felles system, eller i større grad 62 

differensiere mellom institusjoner. 63 

 64 

NSO mener finansiering av høyere utdanning skal sikre stabile og forutsigbare rammevilkår for 65 

institusjonene. Det skal være mulig for institusjonene å foreta langsiktige investeringer for å satse 66 

på kvalitet. Vi mener basisfinansieringen til institusjonene må utgjøre den største delen av midlene. 67 

En mindre del skal være resultatbasert finansiering som er basert på utvalgte indikatorer innen 68 

utdanning og forskning, som for eksempel studentenes gjennomføring. 69 

 70 

Kunnskapsministeren har tidligere uttalt at «Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning 71 

for tynt. Vi har for mange og små sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene. Det fører til 72 

at mange små institusjoner legger strategier for å konkurrere med hverandre i stedet for å 73 

samarbeide.» Uttalelsen fra Kunnskapsministeren er i stor grad i tråd med NSO sin politikk 74 

angående det faktum at det er mange institusjoner som tilbyr samme utdanning som fører til små 75 

og sårbare fagmiljø. Spørsmålet blir derfor hvordan skal vi løse det, og hvem sitt ansvar er det? 76 

 77 



LS1 06.04-14/15 Stortingsmelding om struktur - Diskusjonssak side 3 

Ekspertgruppen for gjennomgang av finansiering til universiteter og høyskoler skal levere sin 78 

rapport innen årsskiftet 2014/2015. Endringene vil først ha noe å si for Statsbudsjettet 2016 og 79 

eventuelle endringer i loven som da må opp i Stortinget for vedtak. Det er derfor et langsiktig 80 

prosjekt. 81 

VURDERING 82 

Alle disse prosessene vil få konsekvenser for hvordan landskapet innen høyere utdanning vil se ut 83 

etter at regjeringen har lagt frem Stortingsmelding om struktur. I arbeidet mot fremleggingen av 84 

stortingsmeldingen er det relevant og viktig at landsstyret (LS) diskuterer de områdene hvor vi ikke 85 

har tydelig nok politikk for å spisse innspillene våre til kunnskapsdepartementet. 86 

 87 

NSO må se sitt videre arbeid med strukturmeldingen i sammenheng med både ekspertutvalget for 88 

gjennomgang av finansieringssystemet, og langtidsplan for forskning og utdanning. I media den 89 

siste tiden har det vært en del oppslag, spesielt på Vestlandet og Bergen og Nord-Norge, i 90 

forbindelse med strukturen i universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsministeren er ganske 91 

tydelig på at han ønsker færre og mer spisset institusjoner og mer robuste fagmiljø. Enkelte 92 

institusjoner har også henvendt seg direkte til andre institusjoner som de kunne tenke seg å 93 

etablere et tettere samarbeid med, og gjerne fusjon. NSO skal i likhet med regionene og andre i 94 

sektoren ha et strukturmøte. Dette blir etter at alle de regionale møtene er gjennomført, altså en 95 

gang i oktober. Dette vil være en av de viktigste arenaene hvor vi kan komme med våre innspill. 96 

 97 

Kunnskapsministeren har vært tydelig på at færre og mer robuste institusjoner er ønskelig, og 98 

NSO sin politikk sier vi skal ha færre institusjoner og gå over til en løsning hvor vi opererer med 99 

satellittcampuser. I det ligger det at institusjoner som selvstendige enheter ikke nødvendigvis er 100 

fredet, men selve studiestedet kan være der, bare at det er en del av en større institusjon. Vi 101 

ønsker innspill fra LS på hva vi direkte svarer på dette og hva man kan se for seg blir utfallet når 102 

departementet lukker prosessen etter å ha vært i dialog med de berørte partene frem mot 103 

fremleggelsen rundt mars 2015. 104 

 105 

Hvilke forventninger har LS, og hvilke signaler vil LS gi til NSOs innspill til strukturmeldingen? 106 

AU ønsker spesielt innspill på: 107 

 Bruken av satellittcampus. 108 

 Krav til solide fagmiljøer og ulike utfordringer innenfor disiplin-, profesjon- og 109 

kunstfagutdanninger. 110 

 Ønsket prosess for å få en bedre organisering i sektoren. 111 

 112 

INNSTILLING 113 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  114 
  115 
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OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER:
INNSPILLTIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Regjeringen skal som kjent legge fram en stortingsmelding om struktur iuniversitets- og
høyskolesektoren våren 2015. Målet er høyere kvalitet inorsk høyere utdanning og forskning.
Iarbeidet vil Kunnskapsdepartementet ta utgangspunkt til UH-sektorens resultater iutdanning
og forskning, vurdering av robusthet ifagmiljøene og krav om rimelig grad av kostnads¬
effektivitet. Jeg ber med dette de statlige universitetene og høyskolene om å gi innspill til
arbeidet med framtidig struktur iuniversitets- og høyskolesektoren.

1. HØYE AMBISJONER FOR NORSK HØYERE UTDANNING OG
FORSKNING

Regjeringen og samfunns- og næringsliv har store forventninger til og ambisjoner for høyere
utdanningsinstitusjoner. Ien globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy iden
internasjonale konkurransen mellom landene. Regjeringen vil vektlegge en stor satsing på
kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for framtiden.

Regjeringsplattformen påpeker at "Norge kan aldri bli billigst,men vi kan bli best." Det
innebærer at vi må skille oss ut gjennom en befolkningmed høy kompetanse. Her spiller
universiteter og høyskoler en nøkkelrolle.

Et overordnet spørsmål er om dagens struktur er tilpasset ambisjonene om at Norge skal være
en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse de globale utfordringene, samtidig som
samfunnets kompetansebehov dekkes innenfor kostnadseffektive rammer.

Universiteter og høyskoler er viktige samfunnsinstitusjoner, med et stort mandat: Ifølge
universitets- og høyskoleloven skal universiteter og høyskoler tilby utdanning og utføre
forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Institusjonene
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skal videre formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig
frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både iunder¬
visningen av studenter, iegen virksomhet for øvrig og ioffentlig forvaltning, kulturliv og
næringsliv. Som for alle offentlige virksomheter, skal mandatet oppfylles innenfor en effektiv
forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene.

Hva skal til for at institusjonene skal kunne oppfylle dette samfunnsoppdraget og ambisjonene
jeg har skissert over?

2. OVERORDNET TILSTANDSVURDERING

Tilstandsrapportenfor høyere utdanning 2014 viser et differensiert bilde av den norske
universitets- og høyskolesektoren: Det har vært stor aktivitetsvekst de siste ti årene, og det er
mange gode fagmiljøer. Jeg mener likevel at det er flere områder hvor vi måbli bedre. Norsk
forskning når ikke like høyt opp iinternasjonale sammenligninger som svensk, finsk og dansk
forskning, men det er ingen grunn til at Norge ikke skal hevde seg på linje med nabolandene.
Våre fremste miljøer måbli enda bedre, og flere miljøer må løftes fram, slik at vi kan få større

uttelling på den internasjonale arenaen med flere verdensledende miljøer og mer gjennom-
bruddsforskning.

1tillegg til at vi ønsker å hevde oss bedre internasjonalt, ser vi bekymringsfulle kvalitets¬
problemer ved en del institusjoner og ved en del utdanninger. En del institusjoner har
problemer med å tiltrekke seg fagfolk og studenter, har få studenter på campus og
uteksaminerer fa kandidater. Det forskes og publiseres lite,både totalt og av hver enkelt
forsker. Itillegg er evnen til å hente ekstern finansiering svært begrenset. Selvsagt sier ikke
disse faktaene alt, men de tvinger fram spørsmålet: Leverer disse institusjonene den kvaliteten
på høyere utdanning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre?

3. ARBEIDET MED EN STORTINGSMELDING OM STRUKTURI
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Hvis vi skal heve kvaliteten ihøyere utdanning og forskning, må vi blant annet se på hvordan
vi organiserer universitets- og høyskolesektoren: Er dagens organisering hensiktsmessig, eller
får vi mer ut av ressursene vi investerer, dersom vi organiserer sektoren annerledes? Arbeidet
med strukturendringer er bare ett av kvalitetstiltakene vi jobber med. Alle de sju satsingene
som ble lansert på Kontaktkonferansen 2014 har økt kvalitet som mål.

Landet skal blant annet bygges gjennom solide utdanninger og tilgang til kunnskap av høy
kvalitet over hele landet, og det er kvaliteten på utdanningen og forskningen som skal legge
føringer på strukturendringer. Vi har derfor ikke begynt stortingsmeldingsarbeidet med å
bestemme hvilke institusjoner som skal slås sammen eller skissere arbeidsdelingen mellom de
ulike institusjonene. Idette arbeidet ønsker vi en god og inkluderende prosess, der innspill ffa
sektoren vil bli vurdert og tillagt vekt iden videre prosessen.

På lanseringskonferansen for Tilstandsrapportenfor høyere utdanning2014 og Forsknings-
barometeret 7. mai annonserte jeg at vi på UHRs representantskapsmøte 13. mai ville
konkretisere en bestilling til institusjonene. Statssekretær Bjørn Haugstad ga der
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institusjonene ioppgave å vurdere sin plass iet framtidig UH-landskap med færre
institusjoner for å heve kvaliteten ihøyere utdanningog forskning. Universiteter og høyskoler
ble bedt om å skissere ønsket strategisk profil i2020 og gi en kritisk vurdering av egne
forutsetninger for å realisere denne, med en særskilt vurdering av samarbeid, arbeidsdeling,
konsentrasjon og sammenslåing. Utfordringen som ble gitt var følgende: "Hvor og hvordan
finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon iet UH-landskap med færre
institusjoner, en krevende demografisk utvikling (for mange læresteder) og med tydeligere
forventinger til akademisk standard (læringsutbytte, forskningskvalitet) - forventninger som

følges opp og får konsek\>enserT\

På UHRs representantskapsmøte ble det stilt flere spørsmål som departementet mener står
sentralt istrukturdiskusjonen. Jeg ber om at institusjonene tar disse med ibetraktning når
framtidig strategisk posisjon skal vurderes:

• Hva betyr det for Norge at flere nærliggende land konsentrerer sine ressurser til
forskning og høyere utdanning og gjennomfører strukturendringer?

• Hvabetyr den demografiske utviklingen for institusjonen?

• Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av

andre iregionen, eller som faller utenfor institusjonens definerte profil?

• Tilbys samme type utdanninger for mange steder?

• Hvor lave kandidattall er forenelig med studiekvalitet, robusthet og kostnads¬
effektivitet?

• Hvor mange kandidater må utdannes ved institusjonen eller utdanningen for at den skal
ha en viktig funksjon ved å bidra til å dekke arbeidsmarkedets behov?

• Bør små mastergrads- og ph.d.-programmer samles på noen utvalgte institusjoner for å
sikre at mastergrads- og ph.d.-studentene inngår iet fagmiljø?

• Ved rekrutteringsproblemer, lave studenttall og negativ befolkningsutvikling- hvilken
plass skal institusjonen ha iden framtidige strukturen ihøyere utdanning?

• Hvilke grep kan gi mer arbeidsdeling mellom de eldste universitetene når det gjelder å
tilby små fag? Er det mulig å tenke seg mer nordisk arbeidsdeling ismå fag?

• Bør profesjonsutdanningene tilbys på færre institusjoner, slik at fagmiljøene er mer

robuste?

• Hvordan kan vi organisere forskning på store samfunnsutfordringer, som eksempelvis
aldring og omsorg, når forskningen imange av de aktuelle profesjonsfagene er

fragmentert og ressursene spredt tynt utover?

• Hvordan kan vi sikre at profesjonsutdanninger med korte forskningstradisjoner er FoU-

baserte?

• Hvordan kan vi sikre en profesjonell og kostnadseffektiv administrasjon iUH-sektoren
som støtter opp om kjerneoppgavene forskning og utdanning?

• Hvilke strukturelle grep bør institusjonene ta for å styrke sin internasjonale posisjon og
lykkes iden internasjonale konkurransen om forskningsmidler?
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• Hva slags struktur trenger vi for å fa forskning av høyere kvalitet ved universiteter og

høyskoler?

• Hvilke forhold irelasjonen mellom universitetene og høyskolene og instituttsektoren
påvirker kvaliteten, herunder internasjonal konkurransekraft, iforskning? Hvilke
strukturelle endringer bør eventuelt gjøres?

4. OPPDRAGET

Ilys av disse spørsmålene og ambisjonene for norsk høyere utdanning og forskning, ber jeg
alle universiteter og høyskoler vurdere hvor de ser sin plass ien sektor med færre
institusjoner. Innspillet skal gi en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon i2020 og en
vurdering av de hovedgrepene som må gjøres for å realisere strategisk profil. Nærmere
spesifisert innebærer det at institusjonene med utgangspunkt ispørsmålene over skal beskrive:

• Ønsket strategisk profil 2020, herunder
o Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)
o Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning,

kunnskapsdeling
o Viktigste målgrupper og partnere

• Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor
gjeldende budsjettrammer

• Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil

• Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling,
konsentrasjon og sammenslåing

• Identifiseringav nødvendige endringer irammebetingelser som ikke angår budsjett

• Hvorog hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon iet

landskap med:
o Færre institusjoner
o En krevende demografisk utvikling
o Tydeligere forventinger til akademisk standard iform av læringsutbytte,

forskningskvalitet somfølges opp og far konsekvenser
• Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere

andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løftekvaliteten på
utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store
institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.

Oppdraget gjelder alle statlige universiteter og høyskoler, og institusjonene kan ta
utgangspunkt ieksisterende planer iarbeidet. Institusjonene må bruke tiden framover til å
vurdere egne styrker og svakheter og foreta en grundig selvevaluering av virksomheten som et

ledd iden kommende dialogen om framtidig universitets- og høyskolesektor.

5. DIALOGMØTER OG INNSPILL

Regjeringen er opptatt av god dialog og forankring for å skape felles forståelse av problemer,
utfordringer og muligheter. Det legges derfor opp til dialog med og innspill ffa ulike
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interessenter ogjeg inviterer til regionale dialogmøter med institusjonene til høsten, se
vedlagte plan for tid og sted. Institusjonene er invitert ut fra geografisk nærhet til der møtet
skal finne sted og grupperingen til møtet er ikke ment som grenser for arbeidet. Møtene er i
første rekke ment å være en arena der institusjonene kommer med innspill til KD.
Departementet oppfordrer til utstrakt kontakt institusjonene imellom idenne prosessen, både i
og utenfor egen region.

Departementet ber om å fa oversendt et kort notat ffa hver enkelt institusjon tre uker før
dialogmøtet. Notatet bør ikke være på mer enn en side, og det bør gi en kort oppsummering
over status iarbeidet og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere på møtet.

Basert på innspillenevil departementet sende ut en dagsorden iforkant av møtene.

Institusjonenes endelige innspill skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen utgangen av
oktober.

6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Institusjonene skal isin gjennomgang av oppdraget ta høyde for gjeldene økonomiske rammer
for universitets- og høyskolesektoren.

Regjeringen vil benytte positive økonomiske virkemidler som skal stimulere til sammen¬
slåinger mellom institusjoner. Departementet vil foreta en konkret vurdering av den enkelte
sammenslåing og strukturendring med tanke på å tildele stimuleringsmidler i2015.

7. STRUKTUR INORD-NORGE

Det har vært flere strukturendringer iNord-Norge de siste årene, også fusjoner. Disse har i
stor grad vært en respons på de samme utfordringene som er skissert over, og ikke iførste
rekke motivert ut ffa ønsket om universitetsstatus. Itillegg har det iflere år allerede vært en

egen prosess iNordland, og det foreligger tilstrekkelig med utredninger og kunnskaps¬
grunnlag om behovet for ytterligere strukturendringer iNord-Norge. Sammen med
institusjonene vil Kunnskapsdepartementet derfor vurdere om dialogmøtet iseptember skal
benyttes til å diskutere konkrete forslag til strukturendringer som departementet vil oversende
institusjonene på forhånd.

8. AVSLUTNING

Departementet og institusjonene har et felles ansvar for å oppfylle det store samfunns¬
mandatet for forskning og høyere utdanning. Jeg ser fram til institusjonenes innspill om
hvordan strukturendringer kan bidra til at vi best mulig oppfyller den viktige samfunnsrollen
vi har. Departementet må selvsagt vurdere disse samlet og se ihvilken grad de svarer på
nasjonale behov.

Med hilsen

Vedlegg: Plan for regionmøteneiseptember
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Møtedato: 18.09.2014 Saksbehandler: Elena Bogen Slydal 

 
___________________________________________________________________ 

 
STi-sak 34/14 Produktivitetskommisjonen 
___________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Landsstyresak - LS1 06.03-14/15 
 
Forkortelser 
NSO - Norsk studentorganisasjon 
LS - Landsstyre 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Norsk studentorganisasjons landsstyre skal diskutere NSOs arbeid opp mot 
produktivitetskommisjonen på første landsstyremøte for denne periode.  
 
Saksbehandler sitter i LS som leder av Studenttinget og vil derfor ha med seg 
Studenttingets synspunkter før denne saken skal diskuteres i Oslo 26.-28. 
september.  
 
Saksbehandlers vurdering 
Sakspapirene fra NSO er ikke veldig utfyllende, men de oppsummerer 
produktivitetskommisjonen i korte trekk. Det saksbehandler ønsker innspill på er 
kulepunktene i slutten av vedlegget som er noen av forslagene fra 
produktivitetskommusjonen.  
 
- Endre finansieringssytemet for å prioritere studier som leder til høy lønn. 
- Kutte i antall plasser på masterstudier. 
- Innføre skolepenger for alle. 
- Innføre 4-årig bachelorgrad. 
- Premiere fullført studie(grad), i stede for studiepoeng som i dag.  
- Høyere vekting av arbeidslivets behov som førende for utdanningstilbudene.  
 
Er dette fornuftige forslag?  
 
 
 

STUDENTTINGET
- studentens stemme



  

 

2 
Hvordan kommer utdanningstilbude i Norge og i Trondheim til å endre seg hvis disse 
forslagene blir vedtatt? 
 
Er det andre forslag som burde være med? 
 
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker 
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Landsstyret Sakspapir 

 

Møtedato 25.09.2014-28.09.2014 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer LS1 06.03-14/15  

Gjelder Produktivitetskommisjonen - Diskusjonssak 

Vedlegg til saken: 1 
1. Produktivitetskommisjonens mandat (kun elektronisk)

1
 2 

2. Produktivitetskommisjonens medlemmer (kun elektronisk)
2
 3 

3. Den danske produktivitetskommisjonens sluttrapport og anbefalinger: Særlig relevant 87-91 4 
(kun elektronisk)

3
 5 

4. Artikkel om produktivitetskommisjonen fra Universitas (kun elektronisk)
4
 6 

 7 

PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN - DISKUSJONSSAK 8 

 9 

FORMÅL 10 
Diskutere NSOs arbeid opp mot produktivitetskommisjonen. 11 

 12 

SAKSPRESENTASJON 13 

Produktivitetskommisjonen er et ekspertutvalg underlagt finansdepartementet. Det består av 10 14 

personer med lang bakgrunn fra akademia og næringsliv. Ni av medlemmene er utdannet 15 

økonomer. Kommisjonen ledes av Jørn Rattsø, professor i samfunnsøkonomi. Som medlem av 16 

kommisjonen sitter også Peter Birch Sørensen som var leder for et tilsvarende utvalg i Danmark. 17 

I mandatet til produktivitetskommisjonen står det at: 18 

 19 

«Kommisjonens hovedoppgave er å fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og 20 

vekstevne i norsk økonomi, både i konkurranseutsatt, skjermet og offentlig sektor.» 21 

 22 

Disse forslagene skal baseres på en kartlegging og analyse av norsk produktivitet og vekstevne. 23 

Premisset som er lagt til grunn er at den norske produktivitetsveksten har vært svakere de senere 24 

årene enn tidligere. Kommisjonen har en tidshorisont på to år der den først skal komme med en 25 

innledende rapport, før den skal gå mer i dybden på de enkelte sektorene. I mandatet oppfordres 26 

det til at kommisjonen skal komme med løpende anbefalinger til politiske endringer. 27 

 28 

Høyere utdanning vil være et prioritert område i arbeidet. Det er her grunnlaget for spesialisert 29 

arbeidskraft, innovasjon og gründervirksomhet legges. Dessuten er akademia en betydelig post på 30 

statsbudsjettet, og en effektivisering vil kunne medføre betydelige kutt i offentlige utgifter. 31 

Produktivitetskommisjonen vil i sitt arbeid være i tett dialog med både struktur- og 32 

finansieringsutvalget, og være med å påvirke innholdet i disse stortingsmeldingene.  33 

NSO må derfor i de følgende to årene følge nøye med på produktivitetskommisjonens arbeid. 34 

 35 

Det er en tett sammenheng mellom veksten i Norge og det å ha en høyt utdannet befolkning. Vi 36 

håper derfor kommisjonen ikke tar et for snevert perspektiv når det skal vurdere produktiviteten i 37 

sektoren. Vi er helt enige i at Norge må bevege seg fra en oljeøkonomi mot en 38 

                                              
1
 http://produktivitetskommisjonen.no/mandat/  

2
 http://produktivitetskommisjonen.no/medlemmer/  

3
 http://produktivitetskommissionen.dk/media/165599/slutrapport02042014.pdf  

4
 http://universitas.no/nyhet/59616/frykter-effektiviseringspress  

n/o
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kunnskapsøkonomi. Vi håper vi kan ha en felles dialog med kommisjonen om hvordan det kan 39 

gjøres. 40 

 41 

Den danske kommisjonen hadde mange forslag til endringer i høyere utdanning. Flere av disse 42 

bryter veldig med NSOs politikk, og også med den norske modellen for høyere utdanning. 43 

 44 

Kommisjonen foreslo blant annet å: 45 

 Endre finansieringssystemet for å prioritere studier som leder til høy lønn. 46 

 Kutte i antall plasser på masterstudier. 47 

 Innføre skolepenger for alle. 48 

 Innføre 4-årig bachelorgrad. 49 

 Premiere fullført studie (grad), i stedet studiepoeng som i dag. 50 

 Høyere vekting av arbeidslivets behov som førende for utdanningstilbudene. 51 

 52 
 53 

INNSTILLING 54 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 55 

  56 
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Vedlegg 
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Forslag til politisk dokument om studiekvalitet og velferd 
 
Forkortelser 
NSO - Norsk studentorganisasjon 
LS - Landsstyre 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Norsk studentorganisasjons landsstyre skal diskutere politisk dokument om 
studiekvalitet og velferd, og vedta politikk som knytter sammen studentvelferd og 
studiekvalitet. 
 
Saksbehandler sitter i LS som leder av Studenttinget og vil derfor ha med seg 
Studenttingets synspunkter før denne saken skal diskuteres i Oslo 26.-28. 
september.  
 
Saksbehandlers vurdering 
Saksbehandler er positiv til at NSO ønsker å vise sammenhengen mellom 
studentetvelferd og studiekvalitet, særlig er dette viktig i arbeidet opp mot politikere 
og med #Studentkravet.  
 
Saksbehandler ønsker diskusjon rundt vedlegget «Forslag til politisk dokument om 
studiekvalitet og velferd» da det er dette vi skal i hovedsak diskutere på 
landsstyremøte.  
 
Arbeidsutvalgets innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker 

STUDENTTINGET
- studentens stemme
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Landsstyret Sakspapir 

 

Møtedato 25.09.2014-28.09.2014 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksbehandler Therese Eia Lerøen 

Saksnummer LS1 06.05-14/15  

Gjelder Politisk dokument om studiekvalitet og velferd 

Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til politisk dokument om studiekvalitet og velferd 2 

 3 

POLITISK DOKUMENT OM STUDIEKVALITET OG VELFERD 4 

 5 

FORMÅL 6 

Vedta politikk som knytter studentvelferd og studiekvalitet sammen.  7 

 8 

SAKSPRESENTASJON 9 

Vi har sett et behov for å vedta et dokument som sier noe om at god studiekvalitet er avhengig av 10 

god studentvelferd. Vi har mye bra politikk om studiekvalitet i utdanningspolitisk plattform og om 11 

velferd i velferdspolitisk plattform, men ingen dokumenter som knytter dette sammen og 12 

konkretiserer det. For å få frem hvorfor studentkravene våre er viktig må det være tydelig at det 13 

handler ikke om bolig for boligens skyld, men at det har også en innvirkning studiekvaliteten. 14 

 15 

VURDERING 16 

Et politisk dokument må ses i sammenheng med de politiske plattformene og prinsipprogrammet, i 17 

tillegg til andre politiske dokument og resolusjoner. Politikken foreslått i dette politiske dokumentet 18 

er i tråd med NSOs øvrige politikk og har som hensikt å knytte sammen, utdype og konkretisere. Vi 19 

har ingen tidligere dokumenter som gjør nettopp dette. 20 

 21 

Målet for dokumentet er følgende: 22 

1. Å svare på kritikken om at studenter bruker for lite tid til å studere, og derfor ikke trenger økt 23 

studiestøtte. 24 

2. Se sammenhengen mellom NSOs politikk på studiekvalitet og NSOs politikk på 25 

studentvelferd. Det kommer ikke godt nok frem i dag. Vi må vedta det vi mener er 26 

sammenhengen. 27 

3. Vise at en satsning på studentøkonomi er en satsning på tid til å være student, reell lik rett 28 

til utdanning, og bidrar til at institusjonene kan forvente mer fra studentenen under og etter 29 

utdanningen. 30 

 31 

Vi har valgt å strukturere dokumentet inn i underoverskrifter. Her stiller vi både krav til regjeringen, 32 

institusjonene og studentene selv. 33 

 34 

Vi vil trekke frem noen avsnitt og begrunne hvorfor disse er med i dette dokumentet. 35 

Sosial mobilitet 36 

Vi har knyttet inn fakta og årsakssammenhenger om sosial mobilitet fordi det henger sammen med 37 

lik rett til utdanning og inntakskvalitet. Alle studenter, uavhengig av sosial bakgrunn, skal ha lik rett 38 

n/o
Norsk studentorganisasjon
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til høyere utdanning. Generelt har vi lite politikk på området og så det derfor som nødvendig å ha 39 

det med i det politiske dokumentet. 40 

Tid til å være student  41 

Studiebarometeret viste i vår at studenter i snitt bruker 29 timer på studier i uken. Vi mener mye av 42 

dette henger sammen med at studentene ikke har tid til å studere fordi deltidsjobben har blitt 43 

studentenes primære inntektskilde. Vi ønsker å synliggjøre at studentene ikke bruker lite tid på 44 

studier fordi de ikke vil, men fordi de ikke blir gitt tid til å være studenter. 45 

Gode studieformer stiller større krav til deltakelse 46 

Å studere handler ikke bare om å sitte i forelesning og høre på foreleseren. Varierte undervisnings- 47 

og vurderingsformer er avgjørende for at studenten skal få erfaring med faget på ulike måte. Dette 48 

handler om både forelesning, kollokviegrupper og  selvstudium, for å nevne noe. Her har vi tatt inn 49 

praksis som en egen del fordi vi har lite politikk på hvordan deltidsjobben kan forstyrre studentens 50 

læringsutbytte, spesielt under praksis. Å delta på studiemetoder som ikke bare er forelesning 51 

krever også at studentene blir gitt tid til det. 52 

Internasjonal mobilitet 53 

Å ha mulighet til å dra på utveksling i løpet av studietiden bidrar til å øke kvaliteten på studentenes 54 

utdanning og studiet som helhet gjennom nye perspektiver. Det er en viktig del av høyere 55 

utdanning og deltidsjobb og studentøkonomi skal ikke være den avgjørende faktoren for at 56 

studenter ikke tar et semester eller større deler av en grad i utlandet. 57 

 58 

Stort frafall og mangelfull oppfølging og veiledning av studentene 59 

Studiebarometeret viste at det punktet studentene er minst fornøyd med er oppfølging og 60 

veiledning underveis i studiet. Vi mener noe av frafallet i høyere utdanning skyldes dette. Dersom 61 

studentene i større grad hadde fått både faglig veiledning, studieveiledning og karriereveiledning, 62 

ville flere blitt værende i studiet sitt. 63 

 64 

INNSTILLING 65 
Politisk dokument om studiekvalitet og velferd vedtas. 66 

  67 
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VEDLEGG 1: FORSLAG TIL POLITISK DOKUMENT OM STUDIEKVALITET 1 

OG VELFERD 2 

STUDENTØKONOMI ER TID TIL Å STUDERE  3 

Gode rammevilkår og god studentvelferd er avgjørende for studiekvaliteten. Dette dokumentet tar 4 

sikte på å forklare studentvelferdens betydning for studiekvaliteten, og redegjøre for hvilke faktorer 5 

og datamateriale Norsk studentorganisasjon (NSO) mener best forklarer denne sammenhengen. 6 

Studentøkonomi er viktig for studiekvaliteten 7 

Å studere innebærer aktiv samhandling med undervisere og andre medstudenter. Fagkritisk arbeid 8 

skal være en naturlig del av studentenes studiehverdag, og undervisere må legge opp til dette ved 9 

å invitere til refleksjon rundt innholdet i faget, pensum og undervisnings- og vurderingsformene 10 

som blir brukt. Det tar tid å bygge opp faglig selvtillit og det må legges til rette for at studentene får 11 

tid til å gjøre det gjennom en studiefinansiering som gjør det mulig for studentene å bruke tiden de 12 

trenger på studiene. 13 

Vi hadde fått mer ut av ressursene vi bruker på utdanning ved å gi studentene muligheten til å 14 

studere mer, diskutere mer og bli utfordret mer. Derfor skal det være mulig å leve av studiestøtte 15 

uten inntektsgivende arbeid eller annen økonomisk støtte i studieåret. NSO mener dette innebærer 16 

at studiestøtten skal dekke de reelle utgiftene studentene har fra de starter å studere i august, til 17 

og med juni måned. 18 

Dissens 1: Alexander Sæbø Løtvedt ønsker følgende tekst på linje 16-18 strøket: 
  
NSO mener […] til og med juni måned. 
 

 19 

Lik rett til utdanning 20 

I dag får 40 prosent økonomisk støtte fra familien for å kunne studere. Siden 2005 har studentenes 21 

utgifter til bolig økt med 15 prosent. Dette er den største utgiftsposten studentene har, og i dag går 22 

74 prosent av studiestøtten direkte til boutgifter. Dette gjør at flertallet av studentene i dag tjener 23 

mer på deltidsjobben enn de får i studiestøtte, og innebærer at deltidsjobben har blitt studentenes 24 

primære inntektskilde. 25 

Det skal være krevende å ta høyere utdanning, men disse kravene skal være faglige og ikke 26 

økonomiske. At studentene ikke har vært fattigere på 38 år er et problem fordi vi bruker stadig 27 

mindre tid på studiene, og det er et problem fordi det ikke er like muligheter til å ta høyere 28 

utdanning om du skal være avhengig av familien for å overleve som student. Ikke alle har en 29 

familie som kan hjelpe seg økonomisk, og NSO mener det er regjeringen sitt ansvar å sikre reell lik 30 

rett til å ta høyere utdanning. 31 

Sosial mobilitet 32 

Studenter fra familier med lavere inntekt og utdanningsnivå er i større grad bekymret for 33 

tilbakebetaling av studielånet. De jobber også flere timer ved siden av studiet og har høyere 34 
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frafall.
1
 Disse studentene blir spesielt hindret fra å kunne prestere godt i studiene sine. Terskelen 35 

for å velge å ta høyere utdanning heves også, og i dag er barn av foreldre med lavt utdannings- og 36 

inntektsnivå betydelig underrepresenterte. 37 

Økonomi skal ikke være avgjørende for utdanningsvalg, for slik vil enkelte bli hindret fra å utfolde 38 

seg selv og samfunnet miste kloke hoder. Det er viktig at Norge fremmer sosial mobilitet – ikke 39 

sosial reproduksjon – og en god nok studiefinansiering er et nødvendig virkemiddel for å sikre 40 

dette. 41 

Tid til å være student 42 

Studiebarometeret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) viste at studenter i snitt 43 

bruker 29 timer i uka på studiene. Likevel får to av tre studenter karakteren C eller bedre. NSO 44 

mener at institusjonene må stille høyere krav til dagens studenter, men at det er regjeringen sitt 45 

ansvar å sikre rammevilkår som gjør dette mulig. Om studentene ikke har tid til å involvere seg fullt 46 

i fagmiljøet sitt, gjennom kritisk og utviklende debatt og samhandling med andre, påvirker det 47 

studiekvaliteten, både for den enkelte og for samfunnet. Vi utdanner først og fremst med tanke på 48 

det studentene skal gjøre etter at de er ferdig utdannet. 49 

Dissens 2:  Helge Lie Schwitters ønsker teksten på linje 43-49 strøket: 
  
Studiebarometeret til […] ferdig utdannet. 
 

 50 

Tid til å arbeide med faget, både i kollokviegrupper og på egenhånd på institusjonen, er viktige 51 

deler av det å være student. Studiebarometeret viste også at timetallet studentene brukte på 52 

egenarbeid økte proporsjonalt med antallet organisert aktivitet institusjonens la opp til. Når visse 53 

studium ikke har mer enn 8 timer organisert aktivitet i uken, mener NSO at disse 54 

utdanningsinstitusjonene må kreve mer av studentene i form av mer organisert aktivitet. 55 

Gode studieformer stiller større krav til deltagelse 56 

All høyere utdanning skal være forskningsbasert. Stortingsmelding 18 «Lange linjer – kunnskap gir 57 

muligheter» skisserer opp hvordan dette kan foregå blant annet gjennom studentaktiv forskning. 58 

Meldingen går langt i kreve at institusjonene skal satse på studentinvolvering i forsknings- og 59 

utviklingsarbeid allerede på bachelornivå. NSO ønsker å presisere at regjeringens ambisjoner for 60 

studentdeltakelse i forskningsprosjekter også krever mer tid til å være student. 61 

I profesjonsutdanningene er praksis en avgjørende del av studieløpet, og mange utdanninger har 62 

opp mot 50 prosent praksis i utdanningsløpet. Når deltidsjobben er studentenes viktigste 63 

inntektskilde, mener NSO at arbeidet går ut over studentenes prestasjon i praksis. Praktisk øvelse 64 

vil gi studentene de erfaringene de trenger for å et godt nok grunnlag for fremtidig yrkesutøvelse. 65 

NSO mener at det er uholdbart at studenter tvinges til å ha deltidsjobb parallelt med et 66 

fulltidsstudium. Dette innebærer at studentene må forvente å bruke en normalarbeidsuke på faglig 67 

arbeid, i organiserte arbeidsformer og gjennom egenarbeid med faget. 68 

                                              
1
 Opheim, Vibeke (2011) «Changing the System of Student Support in Norway: Intended and 

Unintended Effects on Students», Scandinavian Journal of Educational Research, 55(1), 39-59 
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Internasjonal mobilitet 69 

Å være avhengig av deltidsjobb gjør det vanskeligere å dra på utveksling eller å ta en grad i 70 

utlandet. Blant norske studenter som ikke har studert i utlandet i deler av eller hele studiet, 71 

opplever 35 prosent tap av lønnet arbeid som et hinder for mobilitet. Hele 58 prosent av norske 72 

studenter opplever forventninger om en større økonomisk byrde som et hinder. Økonomiske 73 

bekymringer blant norske studenter er betydelig større enn hos studenter i Danmark, Sverige, 74 

Finland og Nederland, som det er naturlig å sammenligne oss med. Å studere i utlandet og få 75 

erfaringer og perspektiver fra land utenfor Norge er med på å øke kvaliteten på utdanningen. NSO 76 

mener at en bedre studiefinansiering er nødvendig for å sikre internasjonal mobilitet i høyere 77 

utdanning. 78 

Stort frafall og mangelfull oppfølging og veiledning av studentene 79 

Tall fra SSB viser at 42 prosent av de som startet å studere i 2001/02 ikke hadde fullført en grad 80 

etter 10 år. Kvalitetsreformen skulle gi studentene tettere oppfølging og veiledning. En rapport fra 81 

NIFU viser at frafall før og etter Kvalitetsreformen er omtrent det samme. NSO mener at for dårlig 82 

oppfølging og veiledning, kombinert med for lite tid til å fokusere på studiene, forklarer mye av 83 

frafallsstatistikken. 84 

Dissens 3:  Helge Lie Schwitters ønsker teksten på linje 80-84 strøket: 
  
Tall fra SSB […] mye av frafallsstatistikken. 
 

 85 

Studentene skal få tett oppfølging gjennom hele studieløpet, og det er utdanningsinstitusjonene sitt 86 

ansvar å sikre at studentene får den veiledningen de har krav på, enten det kommer til faglig 87 

veiledning, studieveiledning eller karriereveiledning. Studiebarometeret til NOKUT viser at 88 

oppfølging og veiledning er det punktet flest studenter er misfornøyde med. NSO mener at det er 89 

uholdbart at så mange studenter er misfornøyd med oppfølgningen de får på institusjonen, og 90 

mener at institusjonene må være bevisst på sitt ansvar for studentenes læringsmiljø. 91 

Avslutning 92 

Studiestøtten har siden 1975 falt med rundt 35 prosent sammenlignet med lønnsutviklingen. NSO 93 

er enige i at studentene burde bruke mer tid på studiene enn i dag. Skal vi få dette til må 94 

studiefinansieringen bedres, og studentenes økonomi må kunne gå til noe annet enn å sku opp 95 

prisene på leiemarkedet. Derfor er det behov for 3000 nye studentboliger årlig, og en tilstrekkelig 96 

studiefinansiering. For at studenter skal være ressurser for fagmiljøene på universiteter og 97 

høgskoler, må de først og fremst ha tid til å være der. 98 
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