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Virksomhetens art og driftsform 
 
International Students’ Union (ISU) er en landsdekkende studentorganisasjon som har som 
mål å representere alle utenlandske studenter på universiteter og høyskoler i Norge. ISU 
ønsker å ivareta studentenes politiske, akademiske og sosiale interesser og rettigheter, og vil 
fremme deres sak i media, for offentlige institusjoner og ved det enkelte lærested. 
 
ISU samarbeider tett med Norsk Student Organisasjonen (NSO) både på lokalt og sentralt 
nivå. Vårt hovedkontor ligger i Oslo, mens våre tretten selvstendige lokallag befinner seg i 
Oslo (UIO, BI og HiO), Ås (UmB), Stavanger (UiS), Bergen (UiB og NHH), Trondheim 
(NTNU), Tromsø (UiT), Narvik (HiN), Bodø (HiBø), Telemark (HiT) og Kristiansand 
(Adger). ISU er også godt i gang med å starte opp et lokallag i Møre og Romsdal Fylke og vi 
forventer at dette lokallaget blir godkjent på landsmøtet i oktober 2011.  
 
ISU inngikk i 2010 samarbeidsavtaler med Den norske Student Organisasjon (NSO), ANSA 
og UngInfo. 

 
Arbeidsmiljøet 

 
Arbeidsmiljøet i ISU anses som godt. Sekretariatet består av en daglig leder (som også er 
styreleder), som blir valgt av landsmøtet for et år av gangen og honoreres med en 38% 
stilling, og en ansatt sekretær i en 33% stilling. Begge stillingene lønnes med lønnstrinn 14. 
Sekretæren ivaretar kontinuiteten fra år til år, med ansvar for kommunikasjon, regnskap, 
rutiner, landsmøter og søknader. ISU har regnskapsfører hos Vekstra Os Regnskap BA som 
har ansvar for regnskapsføring og lønnsberegninger. Grunnet fleksibel arbeidstid har vi ikke 
hatt sykefravær i 2010, og det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på 
arbeidsplassen.  
 
For 2011 vil vi søke Kunnskapsdepartementet (KD) om spesifikk støtte til å øke sekretærens 
stilling til en heltidsstilling noe som har vært et mål i organisasjonen siden 2004. En stor 
andel arbeid av organisasjonssekretæren var frivillige frem til September 2010. 
Organisasjonssekretæren sa opp  stillingen sin grunnet behov for en fulltidsjobb. 
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Organisasjonen ansatte en ny sekretær som sa opp i Oktober 2010 på grunn av høy 
arbeidsmengde. Organisasjonen var derfor uten sekretær fra midten av November 2010 til 31 
Desember 2010. ISU ansatte en ny sekretær som startet i Januar 2011 og på grunn av den 
store arbeidsmengden har vi en praktikant fra NAV i en 100 % stilling frem til Mai 2011. 
Dette har vært veldig postivt for organisasjonen i og med at hun har tatt over flere temaer som 
er veldig viktige for organisasjonensutvikling, men vi mangler dessverre midlene til å ansatte 
henne etter denne perioden.  
 
Per i dag arbeider både president og sekretær mye ubetalt overtid, og ettersom organisasjonen 
vokser blir arbeidsmengden større, og sekretærens rolle enda viktigere. Vi anser derfor 
anstendige arbeidsvilkår som en absolutt forutsetning for at ISU kan beholde sekretær over 
lengre tid, og slik sikre kontinuitet og framgang. 
 

Utvikling i resultat og stilling 
 

ISU er finansielt selvstendige og registrert i Brønnøysundregistrene med 
organisasjonsnummer 892438072. ISU fikk 396. 000 NOK fra KD til velferdsarbeid for 2010 
den 25. mai 2010. ISU ble i løpet av 2010 nødt til å søke om ekstra midler for å dekke våre 
kontorutgifter, KD støttet ISU med 100.000 NOK ekstra for å betale for dette. I 2010 fikk ISU 
496.000 NOK i samlet støtte fra KD. Organisasjonen fikk 130.587 NOK i Frifondmidler fra 
LNU som ble delt til våre lokallag og vi fikk restbeløp for 2009 tilbake fra våre lokallag på 
2100 NOK som ble øremerket for bruk til administrasjon. 
 
Etter sammenslåing mellom studentorganisasjonene NSU og Stl i 2010, ble det bestemt av de 
tidligere avtalene som inkluderte økonomiske støtte ikke lenger var gyldige. Vi delte kontor 
ved NSU frem til mai 2010, deretter måte vi finn  nye kontorlokaler. Den nye 
Studentorganisasjonen forstod at situasjonen var vanskelig for ISU, og hjalp oss til å søke 
ekstraordinære støtte til KD, og ga oss et lån på 36.000 NOK for å dekke depositum til 
kontoret og NSO dekket vår husleie frem til desember 2010. Vi har per i dag en 
samarbeidsavtale med NSO og mulighet til å søke ekstra midler på opptil 30.000 NOK. 
 
Vi endte opp med et årsresultat med et overskudd på 155.637 NOK for 2010. En del av 
overskuddet må dekke kontorutgifter og administrative kostnader frem til juni 2011.Vi må 
betale gjeld til NSO på 36.000 NOK som er et lån vi fikk for å dekke depositum for det nye 
kontoret. 
 
ISU har i 2010 brukt penger i samsvar med budsjettet som ble utarbeidet i 2009, men som 
nevnt ble vi nødt til å øke budsjettpostene kontorutgifter og administrative kostnader. Vi må 
understrekke at frem til Mai 2010 hadde vi ikke bare  gratis kontorlokaler hos ISU, de betalte 
våre telefonkostnader og vi fikk bruke deres kontorrekvisita og fikk administrativ støtte.   
 
Vi arrangerte et landsmøte i Trondheim i oktober 2010, der vi hadde mulighet til å spare 
utgifter fordi lokallaget i Trondheim fikk god økonomisk støtte til arrangementet lokalt og 
dermed kunne dekke noen av utgiftene hovedkontoret vanligvis er ansvarlig for. På 
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landsmøtet ble det valgt nytt styre for organisasjonen: en leder, en nestleder og tre 
styremedlemmer. Nestlederne i styret 2009-2010 mottok styrehonorar på 8000 NOK hver. 
 
Vi hadde tre ledermøter i 2010, et mer enn det som var planlagt men vi brukte ikke mer 
penger enn det som var budsjettert for fordi våre lokallag i Oslo-området støttet 
arrangementene økonomisk. Disse møtene er veldig viktig for organisasjonsutvikling siden 
nye ledere i våre lokallag trenger å bli kjent med organisasjonen og det er en av de få 
mulighetene vi har til å gi kurs til våre medlemmer, samtidig bidrar disse møtene til å styrke 
organisasjonen. 
 
 

Likestilling 
 

ISU har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 
menn. I 2010 hadde vi to ansatte av begge kjønn. I landsstyret satt tre personer frem til 
oktober 2010, hvor nestleder var kvinne og i det nye styret som ble valgt i oktober 2010 som 
bestpr av fem  tillitsvalgt, er  to av dem  kvinner. Organisasjonen jobber også aktivt med å 
fremme likestilling og demokratisk praksis i alle våre lokallag. 
 

Ytre miljø 
 
Virksomheten medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for miljøet. 
En miljøresolusjon ble vedtatt på landsmøtet i april 2008, der ISU forplikter seg til å velge 
miljøvennlige transportalternativer i de tilfellene det er mulig, selv om dette kan få 
økonomiske konsekvenser for organisasjonens transportkostnader. 
 

Forutsetninger for fortsatt drift 
 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det også at forutsetningen om fortsatt drift er 
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 
 
 
   Oslo, 29. Mars, 2011. 
 
 
 
 
 
 
Karen Contreras,       Bente Faugli, 
Leder ISU        Organisasjonssekretær ISU 
 


