
Sak 8  Resolusjoner  
 
Vedlegg: 

• Innsendt forslag 1 til resolusjon «Skatterettferdighet for å sikre lik tilgang til god 
utdanning»  

• Innsendt forslag 2 til resolusjon «Fragmentering av utdanningsfinansiering globalt» 
• Innsendt forslag 3 til resolusjon «Universitetenes samfunnsansvar» 
• Innsendt forslag 4 til resolusjon «Interseksjonalitet»  
• Innsendt forslag 5 til resolusjon «SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnstudier ved 

ungarske universiteter» 
• Innsendt forslag 6 til revidert resolusjon «Avkolonisering av høyere utdanning»  
• Innsendt forslag 7 til resolusjon «Lik tilgang til utdanning, også i Norge» 
• Innsendt forslag 8 til resolusjon «Stans Hydros angrep på forskningsbaserte ytringer – 

Støtt akademisk frihet i Brasil!»  
 
8.a  Presentasjon og debatt 
Styret vil legge frem sin innstilling i presentasjonen av saken på Årsmøtet.  
Forslagstillere vil få mulighet til å presentere sine forslag under diskusjonen av saken på 
Årsmøtet. Redaksjonskomiteen vil legge frem sin innstilling før votering på Årsmøtet. 
 
Resolusjoner er et viktig tilleggsinstrument for å konkretisere politiske standpunkt og påvirke 
hva Arbeidsutvalget skal mene og/eller jobbe for i kommende perioder. Resolusjoner er 
Årsmøtets utspill til medier, politikere og andre aktuelle mottakere. Resolusjonene skal 
gjenspeile politikken SAIH har i aktuelle saker, samt saker der Årsmøtet mener organisasjonen 
bør fremme sin mening. Dette er en måte å gjøre mediene og andre oppmerksomme på SAIHs 
politikk.  
 
Alle med forslagsrett på Årsmøtet kan levere forslag til resolusjoner. Man kan selv foreslå hvor 
resolusjonene skal sendes, men det er ikke nødvendig. Dette kan Styret gjøre i ettertid, alt etter 
hva som er formålstjenlig. Det er mulig å fremme nye resolusjoner for SAIH og/eller foreslå 
oppdateringer av allerede vedtatte resolusjoner.  
 
For at forslag til resolusjoner skal kunne behandles av styret og være del av 2.utsending av 
sakspapirer til Årsmøtet må forslag sendes til SAIH sentralt innen 28.mars. Det er mulig å 
fremme forslag helt frem til strek settes i behandling av saken på selve Årsmøtet.  
 
Årsmøtet skal diskutere og ta stilling til resolusjonene som blir presentert under debatten. 
Under debatten er det mulig å foreslå endringer i de foreslåtte resolusjonene. Det anbefales å 
levere inn resolusjoner på forhånd av debatten, slik at Årsmøtet har mulighet til å sette seg 
godt inn i forslagene. Frist for innlevering av resolusjoner til ordstyrerbordet er før strek settes 
i debatten om resolusjoner på Årsmøtet.  
 
Vær oppmerksom på at redaksjonskomiteen for resolusjoner vil ha mandat til å foreslå et nytt 
forslag til resolusjonen, med endringer i språk og oppsett, så lenge meningsinnholdet ivaretas. 
Eventuelt nytt forslag vil da settes opp mot det opprinnelige forslaget i voteringen. 
 



8.b Votering 
Resolusjonsforslagene vil bli votert over ett av gangen, med mindre annet er spesifisert i 
forretningsorden.  
 
Forslag til vedtak:  
Forslag 1: 
Årsmøtet vedtar Beathe Øgård sitt forslag «Skatterettferdighet for å sikre tilgang til god utdanning»  
 
Forslag 2: 
Årsmøtet vedtar Beathe Øgård sitt forslag «Fragmentering av utdanningsfinansiering globalt»  
 
Forslag 3: 
Årsmøtet vedtar Sunniva Folgen Høiskar sitt forslag «Universitetenes samfunnsansvar»  
 
Forslag 4:  
Årsmøtet vedtar Kristine Bjartnes sitt forslag «Interseksjonalitet»  
 
Forslag 5:  
Årsmøtet vedtar Kristine Bjartnes sitt forslag «SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnstudier ved 
ungarske universiteter»  
 
Forslag 6:  
Årsmøtet vedtar arbeidsgruppa for avkolonisering i SAIH sitt forslag til revidert tidligere vedtatt 
resolusjon «Avkolonisering av høyere utdanning»  
 
Forslag 7:  
Årsmøtet vedtar SAIH Kristiansand sitt forslag «Lik tilgang til utdanning, også i Norge»  
 
Forslag 8:  
Årsmøtet vedtar SAIH Bislet sitt forslag «Stans Hydros angrep på forskningsbaserte ytringer – Støtt 
akademisk frihet i Brasil!»  
 
 
Styrets innstilling:  
Styret innstiller på samtlige forslag til vedtak.  
 
Styrets begrunnelse:  
Forslag 1: Styret mener at det er positivt at SAIH får utdypet sin politikk på skatt da dette har 
blitt et mer framtredende tema i organisasjonen som flere ønsker å arbeide videre med, 
spesielt i lys årets politiske kampanje.  
  
Forslag 2: Styret mener det er positivt at SAIH har vedtatt politikk på områder som 
organisasjonen har arbeidet med over lengre tid, slik som global utdanningsfinansiering. I 
tillegg har det oppstått nye mekanismer som SAIH bør ha en fastsatt posisjon på opp imot 
norske myndigheter, samtidig som SAIH arbeider mer internasjonalt. Dette gir godt 
grunnlag for at SAIH kan arbeide videre i fora slik som Global Campaign for Education 
nasjonalt og internasjonalt.   



 
Forslag 3: I tråd med at SAIH ønsker å engasjere flere akademikere synes Styret det er 
positivt at SAIH får tydeligere politikk opp mot norske høyere utdanningsinstitusjoner og 
viser vår relevans. Resolusjonen utdyper også hva SAIH med universitetenes 
samfunnsansvar på ulike plan og bygger på tidligere arbeid i SAIH.  
 
Forslag 4: Styret mener det er positivt at SAIH vedtar politikk om interseksjonalitet som kan 
utdype hva SAIH om mener samt underbygge at dette er en tilnærming som organisasjonen 
kontinuerlig må opprettholde og styrke i vårt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Dette 
gjelder særlig i samarbeid med marginaliserte grupper i det langsiktige 
utviklingssamarbeidet.  
 
Forslag 5: Styret synes situasjonen i Ungarn er alvorlig og mener det er positivt at SAIH har et 
tydelig standpunkt på den negative utviklingen og trendene med brudd og trusler på 
akademisk frihet i Ungarn og Europa.  
  
Forslag 6: Styret ser behov for å oppdatere deler av den tidligere vedtatte resolusjonen 
«Avkolonisering av Høyere utdanning», spesielt i lys av misforståelser som del av den 
offentlige debatten, og synes forslaget kommer med gode utdypninger og redegjørelser som 
tydeliggjør hva SAIH mener om tema.  
  
Forslag 7: Styret synes det er positivt at SAIH kan engasjere seg for lik tilgang til høyere 
utdanning, også i Norge, og vedta politikk som også er på linje med våre medlemmers 
politikk, dette gjelder særlig International Student Union (ISU) og Norsk 
Studentorganisasjon (NSO), og åpner opp for mer samarbeid med disse.   
 
Forslag 8: Styret synes angrepene på akademisk frihet i Brasil i tilknytning Hydros 
virksomhet er alvorlige og at det er positivt at SAIH får tydelige standpunkt på saken, og at 
SAIH stiller seg kritiske til press fra næringslivsaktører som truer akademikere og 
forskningsinstitusjoner.    
 


	Forslag 1:
	Forslag 1:
	Årsmøtet vedtar Beathe Øgård sitt forslag «Skatterettferdighet for å sikre tilgang til god utdanning»
	Årsmøtet vedtar Beathe Øgård sitt forslag «Skatterettferdighet for å sikre tilgang til god utdanning»
	Forslag 2:
	Forslag 2:
	Årsmøtet vedtar Beathe Øgård sitt forslag «Fragmentering av utdanningsfinansiering globalt»
	Årsmøtet vedtar Beathe Øgård sitt forslag «Fragmentering av utdanningsfinansiering globalt»
	Forslag 3:
	Forslag 3:
	Årsmøtet vedtar Sunniva Folgen Høiskar sitt forslag «Universitetenes samfunnsansvar»
	Årsmøtet vedtar Sunniva Folgen Høiskar sitt forslag «Universitetenes samfunnsansvar»
	Forslag 4:
	Forslag 4:
	Årsmøtet vedtar Kristine Bjartnes sitt forslag «Interseksjonalitet»
	Årsmøtet vedtar Kristine Bjartnes sitt forslag «Interseksjonalitet»
	Forslag 5:
	Forslag 5:
	Årsmøtet vedtar Kristine Bjartnes sitt forslag «SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnstudier ved ungarske universiteter»
	Årsmøtet vedtar Kristine Bjartnes sitt forslag «SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnstudier ved ungarske universiteter»
	Forslag 6:
	Forslag 6:
	Årsmøtet vedtar arbeidsgruppa for avkolonisering i SAIH sitt forslag til revidert tidligere vedtatt resolusjon «Avkolonisering av høyere utdanning»
	Årsmøtet vedtar arbeidsgruppa for avkolonisering i SAIH sitt forslag til revidert tidligere vedtatt resolusjon «Avkolonisering av høyere utdanning»
	Forslag 7:
	Forslag 7:
	Årsmøtet vedtar SAIH Kristiansand sitt forslag «Lik tilgang til utdanning, også i Norge»
	Årsmøtet vedtar SAIH Kristiansand sitt forslag «Lik tilgang til utdanning, også i Norge»
	Forslag 8:
	Forslag 8:
	Årsmøtet vedtar SAIH Bislet sitt forslag «Stans Hydros angrep på forskningsbaserte ytringer – Støtt akademisk frihet i Brasil!»
	Årsmøtet vedtar SAIH Bislet sitt forslag «Stans Hydros angrep på forskningsbaserte ytringer – Støtt akademisk frihet i Brasil!»

