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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 tjue-åtte selvstendige lokallag befinner seg i 

Oslo (UiO, BI, HiOA, OIBC, HLT, MF), Ås (NmbU), Stavanger (UiS), Bergen (UiB, NLA 

og NHH), Trondheim (NTNU), Tromsø (UiT), Narvik (HiN), Bodø (HiBø), Telemark (HiT), 

Harstad (HIH), Kristiansand (Adger),Vestfold (HiVE), Hønefoss (HiBU), Drammen (HiBU), 

Kongsberg (HiBU), Gjøvik (HiG), Lillestrøm (Kjeller UiO), Halden (HiØF), Volda 

(HiVolda) og Ålesund (HiALS) and Steinkjer (HiNT). 

 

2012 viste seg å være et blomstrende år for ISU Norge da det har ble opprettet 13 nye lokallag 

som alle ble godkjent på landsmøtet i oktober 2012. Dette innebærer at ISU Norge er mer enn 

fordoblet siden 2010. Den vellykkede åpningen av 13 nye lokale avdelinger i løpet av ett år er 

en bemerkelsesverdig prestasjon, som bekrefter styrken i vår satsning på service. 2013 har 

vært et år der vi har klart å opprettholde de fleste lokallagene forutenom 2 som fusjonerte. 2 

har vært inaktive men blir aktive igjen fra 2014 med hjelp fra det nasjonale sekretariatet og vi 

vil da ha 30 aktive lokallag.  

 

ISU inngikk i 2010 samarbeidsavtaler med Den norske Student Organisasjon (NSO), ANSA 

og UngInfo. Ved medlemsskap i Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne-og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) får vi mulighet til å delta på kurs og konferanser for å sikre 

kvaliteten og utviklingen av ISU som organisasjon. Dette gode samarbeidet har blitt viderført 

i 2013. 
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Arbeidsmiljøet 

 

Arbeidsmiljøet i ISU anses som godt. Det nasjonale 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 50% stilling. Under generalforsamlingen i 2012 ble 

det vedtatt å lønne hvert styremedlem (4 personer) med 10 prosent stilling istede for et årlig 

styrehonorar på 8000 kroner.  Etter en anbefaling fra vår regnskapsfører (Vekstra) ønsker vi å 

øke lønnsnivået i trinn med statens tariffnivå, der alle stillingene i styret lønnes med 

lønnstrinn 19 (tidligere 14). Sekretæren vil følge det anbefalte lønnstrinn 49, pålydende 

414500kr. 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 2012/2013, og det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på 

arbeidsplassen.  

 

For 2014 vil ISU 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 av arbeidet til organisasjonssekretæren var frivillig frem til September 2010.  

3 organisasjonssekretærer sa opp  stillingene sine grunnet behov for en fulltidsjobb. I januar 

2011 ble en ny sekretær ansatt men denne personen sa opp i februar 2013 av de samme 

grunnene som de tidligere sekretærene. Dette viser behovet ISU har for en ansatt i en høyere 

prosentstilling, 100 prosent. Organisasjonen har nå ansatt en ny sekretær som har sagt seg 

villig til å gå over fra 50 prosent til 100 prosent om midler blir bevilget av KD.  

 

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 fremgang. 

 

Utvikling i resultat og stilling 

 

ISU er finansielt selvstendige og registrert i Brønnøysundregistrene med 

organisasjonsnummer 892438072. Etter sammenslåing mellom studentorganisasjonene NSU 

og Stl i 2010, ble det bestemt av de tidligere avtalene som inkluderte økonomiske støtte ikke 
lenger var gyldige. Inntil 2010 hadde vår organisasjon svært lave kontorkostnader ettersom vi 

hadde en kontor i NSUs lokaler, og vi kunne da bruke all deres administrative materiale 

(skriver, faks og kopimaskin) og de betalte telefonregningene til ISU. Siden januar 2011 har 

derimot ISU måtte betale alle utgifter for husleie og administrative materiale selv da de 

tidligere avtaler om økonomisk støtte fra NSO ikke lenger var gyldige og organisasjonen 

måtte flytte til et eget lokale. ISU har siden flytten mottatt ekstra midler av KD på 100.000kr 

for å dekke disse utgiftene. Leiekontrakten for kontoret i Lakkegaten 3 ble fornyet i januar 

2013 og varer frem til januar 2015. Vi er i en prosess der vi leter etter billigere lokaler, men 

siden vi ikke ha et tilbud enda ber vi derfor om at det taes i betraktning at denne 

leiekontrakten vil fornyes for en ny periode hos vår nåværende utleier etter januar 2015. 
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I 2013 fikk ISU 1.000.000 kroner fra KD. Derutover fikk ISU 218.156 kr i Frifondmidler fra 

LNU som ble delt til våre lokallag, men hvorav 5% (10.908kr) ble øremerket for bruk til 

administrasjon. Vi fikk restbeløp for 2013 tilbake fra våre lokallag på 16.105kr som re-

administrertes og betaltes ut til lokallagene.  

 

 

Vi hadde to ledermøter og en generalforsamling i 2013. 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. Organisasjonen har jobbet hardt for å holde aktive lokallag 

åpne. To har fusjonert og vi har derfor på papiret fått to lokallag mindre. Dette kommer til å 

jevnes ut i 2014 da ISU Hønefoss og ISU Vestfold blir aktive igjen. Det var ikke nødvendig å 

arrangere et ekstra ledermøte for å gjøre Hønefoss aktive da dette ble bestemt i tide til 

generalforsamlingen. Siden antallet aktive lokallag  igjen vil øke til 30 i 2014, vil også 

utgiftene for ledermøtene (LM) og generalforsamlingen øke, og ISU har derfor vedtatt å 

arrangere neste LM  25 til 26 april på Gjøvik, som nå har fått og søker med midler fra 

lokalområdet for å betale for noen av utgiftene. Kostnadene til både på reise og opphold blir 

lave da flere av delegatene er bosatt i Oslo eller Oslo-området. Hovedstyret er ansvarlig for 

reiseutgiftene for disse møtene, mens lokallagene selv finansierer kost og losji samt 

reiseutgiftene i vertsbyene.     

 

Det nye nasjonale styret ble valgt i oktober 2013, og arbeidet som skal utføres har blitt delt 

inn i en politisk del og en velferdsdel. Det politiske aspektet var grunnet i forslaget som kom 

om å innføre skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU/EEA. Velferdsdelen 

konsentrerte seg om å inkludere internasjonale studenter i lokale studentdemokratier, sosiale 

eventer og muligheter «career development». I forbindelse med skolepengesaken samarbeidet 

ISU med NSO og oppfordret lokalavdelinger til å gå aktivt ut å samarbeide med lokale 

studentdemokrati ved deres egen institusjon. Lokale og nasjonale medier ble kontaktet i 

tillegg til lokale politikere og ungdomspartier for å få bred politisk støtte. Forslaget om 

skolepenger ble trukket men det er mulig at Kunnskapsdepartmentet vil føre en intern 

undersøkelse om fordeler og ulemper ved skolepenger. Departementet ser positivt på ISUs 

forespørsel om å delta i denne undersøkelsen, og ISU vil komme med input til dette i 2014. 

 

Likestilling 

 

ISU har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 

menn.I det nye landsstyret som ble valgt i oktober 2013 består av fem tillitsvalgte samt den 

nasjonale sekretæren; 3 kvinner (med sekretær) og 3 menn. Organisasjonen jobber også aktivt 

med å fremme likestilling og demokratisk praksis i alle våre lokallag. 
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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, 20. mars 2014. 
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