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Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter 

 

Vi ønsker med dette å søke Kunnskapsdepartementet (KD) om 1 571 746 kroner i støtte, på 

bakgrunn av kunngjøring om tilskudd til velferdsarbeid, post 74, kapittel 270 i statsbudsjettet 

for 2013. 

 

International Students’ Union of Norway (ISU) er en landsdekkende studentorganisasjon som 

har som mål å representere alle internasjonale 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 de enkelte læresteder. Ifølge 

NSD var det i vårsemesteret 18474 utenlandske studenter ved norske utdanningsinstitusjoner i 

2013, en økning på 1900 studenter sammenlignet med 2012. På høsten var det 21897 

utenlandske studenter, en økning på 1982 fra 2012
1
. Jevnt over har det blitt ca. 6000 flere 

internasjonale studenter siden 2009! 

 

I 2011 hadde ISU 18 medlemslag ved de ulike utdanningsinstitusjonene i Norge. 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 et år er 

en bemerkelsesverdig prestasjon, som bekrefter styrken i vår satsning på service. I tråd med 

regjeringens internasjonaliseringsmelding jobber vi daglig for bedre tilrettelegging for 

internasjonale studenter i Norge, samt integrering mellom norske og internasjonale studenter.  

 

Vi samarbeider tett med norsk studentorganisasjon (NSO), Spire- Utviklingsfondet Ungdom, 

Association for Norwegian students abroad (ANSA) and UngInfo (Ui). 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.  

 

I 2012 støttet kunnskapsdepartementet oss med  650.000 kr. til velferdsarbeid, samt et 

ekstraordinært tilskudd på 100.000 kr. Dette ekstraordinæret tilskuddet var viktig for oss når 

vi fikk egne kontorlokaler og måtte dermed ut med uforutsette utgifter. I 2013 var denne 

summen innlagt i den totalte summen vi fikk fra Kunnskapsdepartementet. 2-års kontrakten 

medkontorutleier vil gå ut i januar 2015, og vi søker derfor igjen om at det hensyntaes at 

kontorlokaler pålydende 100.000 kr blir beregnet med i støtten for å kunne ha mulighet for å 

fortsette leieavtalen.  
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http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/utenlandske_rapport.cfm?dep_id=x&insttype=x&grupperingstring=a.arstall

&arstall=2013&semester=1&sti_valgt=insttype%2Cinstkode%2Cfakkode%2Cufakkode%2Cprogkode&finans=t

otal&beregning=Totalt.antall&vkode=x&sti_hele=insttype%2Cinstkode%2Cfakkode%2Cufakkode%2Cprogkod

e&sti=insttype%2Cinstkode%2Cfakkode%2Cufakkode%2Cprogkode&instkode=x&fakkode=x&ufakkode=x&st

udkode=x&nivastring=x&progkode=x&valgt_sti=&nullvalue=-&viskode=0&brukersort=to&landkode=x 
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For ISU er det viktig å nå et mål om å ha kontinuitet og effetktivitet i organisasjonen. Vi 

mener derfor at for å nå dette målet bør stillingen til organisasjonssekretæren utvides til en 

100 prosent stilling, hvilket vi har ønsket å få midler til siden 2004. Dette ønsket ble igjen 

fremhevet under et møte med representanter fra Kunnskapsdepartementet og ISU den 20. 

mars 2013 og i januar 2014. Vi mener at det her er vesentlig å påpeke at 

organisasjonssekretæren i en 100% stilling vil som eneste som eneste administrativt ansatte 

har administrasjons- og koordineringsoppgaver utover rent forefallende kontorarbeid. Akkurat 

nå har sekretæren ansvar for å skrive søknader, koordinere og organisere landsmøter, holde 

styr på bilag og budsjett, distribuere søknadsmidler, samt ansvaret for den daglige driften av 

hovedkontoret. I forbindelse med søknadsfrister til støtte og møter medfører dette ofte mye 

overtid og stillingsprosenten er ofte mye høyere i disse perioden uten at man har mulighet til å 

gi overtidsbetaling. Frem til i år har sekretærstillingen vært satt av studenter som har hatt dette 

som en deltidsjobb. Men på grunn av den store arbeidsmengden og fordi det har vært en jobb 

ved siden av studier, har det vært mange utskiftninger. I 2011 var det så mye som tre 

sekretærer som selv ønsket å avslutte sine arbeidsforhold på grunn av den store 

arbeidsmengen stillingen på 33 prosent tilsa. Den siste sekretæren ble værende i stillingen i et 

og et halvt år, men sa tilslutt opp av samme årsak som de før henne. I og med at 

sekretærstillingen har vært disponert av studenter har også manglende kunnskap rundt 

administrativt arbeid vært problematisk da grundig opplæring ikke har blitt gjennomført 

tidligere i noen overgansperioder. Når organisasjonsekretæren slutter i sin stilling vil mye 

kunnskap gå ut med denne personen. Det er naturligvis en del utskiftninger i verv i 

organisasjonen når de fleste er internasjonale studenter. Det er da destod viktigere at vi  har en 

fast ansatt som har en grundig kompetanse rundt organisasjonen og som har oversikt over 

prosedyrene og kan assisterere og informere nyankomne ledere om disse i fremtiden.  

En utvidet stillingsprosent vil altså føre til at sekretæren i tillegg til arbeidsoppgaven over, vil 

få i oppgave å lære opp nye nasjonale og lokale styrer om ISU og om styrearbeid når de tar 

over, og vil generelt ha mer direkte kontakt og oppfølging med lokallagene.  

 

Lederen i ISU er som regel en person som har manglende kjennskap til det norske språket, 

politiske systemet og kulturen. En viktig oppgave for sekretæren vil dermed være å gi en 

innføring på disse områdene, hvordan organisasjonsarbeid foregår og gi råd i tilfelller hvor 

leder er usikker på grunn av manglende kjennskap til norsk kultur. ISU er avhengig av å ha en 

person på kontoret som er flytende i norsk og som kan lese dokumenter som blir sendt til 

organisasjonen. Lederen må normalt ha en oversetter på møtene, men hvis sekretærstillingen 

blir en 100 prosent stilling vil denne personen være i stand til å gjøre dette. Dette er viktig for 

å øke organisasjonens nærværende og innflytelse i arbeidet på områder som berører vår 

virksomhet. Språk- og kommunikasjonsproblemer har vært en stor utfordring for ISU.  

 

Organisasjonen ble iløpet av 2010 økonomisk uavhengig av Norsk studentsorganisasjon 

(NSO). Tidligere har NSO støttet ISU økonomisk og administrativt, de betalte leie av kontorer 

og telefon og har stilt ressurssterke personer til disposisjon. Det sterke samarbeidet mellom 

NSO og ISU var viktig for kontinuiteten til organisasjonen og større avstand til NSO  har ført 

til at leder i ISU har måttet jobbet mer. Ettersom sekretæren ikke har mulighet til å 

gjennomføre alle opppgavene som er tenkt til denne stillingen, har leder delvis ansvar for det 

finansielle. Dette er et område som er viktig at sekretæren har fullt ansvar for, slik at 

kunnskapen om dette ikke vil forsvinne ut av organisasjonen når leder går av, men med disse 

ekstra oppgavene kan lederens andre oppgaver bli nedprioritert og forsømt. Organisasjonen 
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har som nevnt ikke mulighet til å betale for overtidsarbeid, og vi vil ikke være en organisasjon 

der sekretær og leder presses til å jobbe ekstra timer uten å få betalt.  

 

Sekretæren vil som nevnt over få det finansielle ansvaret for organisasjonens midler ved en 

100% stilling, og vi trenger derfor en organisassjonssekretær med solid utdannelse, som har 

kjennskap til studentpolitikk og som har erfaring innen organisasjonsarbeid. ISU har ansatt en 

ny person som er villig til å gå inn i en full 100 prosent stilling. Denne personen er ferdig 

utdannet med en mastergrad og ISU håper på å kunne tilby henne fast ansettelse med midlene 

bevilget av KD for 2014/2015. Den utvidete stillingen vil, slik vi ser det,ha en funksjon som 

generalsekretær eller daglig leder. Vi ønsker derfor å endre stillingstittel slik at den bedre 

speiler det økte ansvaret ved en 100% stilling, og søker derfor om 414 500 kroner i henhold til 

statens lønntrinn 49, som faller inn under lønnstrinnrammen til en førstekonsulent. Dette 

lønnstrinnet korresponderer med lønnstatistikken for personer med mastergrad med mindre 

enn 5 års erfaring utarbeidet i 2012 av Samfunnsviterne, akademiker-foreningen for 

samfunnsvitere og humanister. Summen korresponderer også med lønnsnivået til personer av 

samme stilling ved ISU søsterorganisasjon SAIH.  

 

Det er viktig å arbeide mot utvikling av organisasjonen og ha opplæring med nye lokallag. 

Som nevnt innledningsvis består organisasjonen per i dag av et nasjonalt styre og 28 lokallag, 

med to lokallag som snart blir aktive igjen. Etter å ha vært i kontakt med det internasjonale 

kontoret og studentparlamentet ved relevante institusjoner har vi i tillegg ambisjoner om å 

åpne 5 nye lokallag. Gjennom dette samarbeidet fyller vi et hull der de tidligere ikke har 

eksisterert mange tilbud for internasjonale studenter, og vi kan gjennom vår erfaring med 

andre institusjoner gi dem et godt tilbud både i form av deltakelse på sosiale arrangement og 

ved å få erfaring med å arrangere dem. Etter årsmøtet i 2010 ble det fokusert mer på at 

hovedstyret er ansvarlig for opplæring av lokallagene. I tilfelle vi får midler til en 100% 

stilling vil mye av denne kontakten falle på organisasjonssekretær/daglig leder. Kontinuerlig 

kontakt med lokallagene og ha oppfølging ved nye valg er essentielt fordi lokallagene er 

fundamentet i organisasjonen. Vi søker derfor om en økt støtte til reisevirksomhet slik at 

styremedlemmer (vise-presidenter og/eller president) kan hjelpe lokallagene på 

undervisningsstedet i person noe som erfaring viser har en viktig effekt på lokallagenes 

kontinuet. Det er også viktig at leder har mulighet til å ha nær kontakt med lokallagene og 

fremme politiske saker, slik oppgaven som leder skal være ifølge våre retningslinjer. 

 

 

Notater til Budsjett 

1. Som frivillig organisasjon legger vi vekt på både formell og uformell kommunikasjon, 

der erfaringsutveksling mellom medlemslagene er viktig for organisasjonsutviklingen. 

Vi har allerede satt igang planlegging av gjennomføring av årsmøtet i Oslo i Oktober 

2014. Det totale budsjettet er på 215.446 kr. Dette er 32.346 kr mer enn vi budsjetterte 

for i fjor. Grunnen til det er at vi har flere deltagere og ISU Vestfold og ISU Hønefoss 

er blitt aktive igjen og reise/hotell/matutgifter går derfor opp. 

 

2. Vi søker 4000 kr mer enn i fjor til reisekostnader fordi det er viktig for organisasjonen 

at det er representanter fra hele landet i styret, ikke bare styremedlemmer fra 

utdanningsinstitusjonene i Oslo der hovedkontoret er lokalisert. Dette  er viktig slik at 
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vi representerer interessene til internasjonale studenter i hele landet, og at lokallag som 

ligger lenger unna hovekontoret får samme oppfølging. 

 

3. Utgifter til revisor og regnskapsfører har holdt seg stabile, Vi forventer å bruke litt mer 

på utgifter til regnskapsfører enn det var budsjettert for i fjor da vi har fått beskjed om 

at utgiftene vil øke med 1% fra 01.01.2014.  

 

4. Lønnskostnadene har økt da vi har budsjettert med feriepenger og arbeidsgiveravgift 

for daglig leder og styret, og pensjon og forsikring for en fulltidsansatt.  

 

5.  Webutgifter holder vi på et lavt nivå, gjennom å bruke en person i utlandet. Våre 

utgifter til telefon og kontorleie har økt betraktelig fra 2010 fordi vi ikke lenger får 

disse kostnadene dekket av NSO. Vi søker om litt mer til Web, telefon og 

kontorutgifter enn i fjor da vi har fått flere lokallag aktive som medfører flere 

oppdateringer på hjemmesiden, egen avtale om internett da vi ikke kan bruke den 

interne på advokatkontoret lengre, litt høyere telefonutgifter og mer bruk av 

kontorrekvisita. Lønnskostnadene vi søker dekt øker noe i og med at vi har budsjettert 

for personalforsikringen og pensjon for en heltidsstilling til sekretæren. 

Eventueltposten i budsjettet inkludere medlemskontingenter og registreringsavgifter, 

som så vidt har økt fra i fjor.  

 

6. ISU er finansielt selvstendige og registrert i Brønnøysundregistrene med 

organisasjonsnummer 892 438 072. ISU fikk i 2013, 218156 kr i støtte fra LNU 

gjennom ordningen Frifond. Dette beløpet, i tillegg til ett restbeløp frå fjorårets midler 

på 23041 kr, ble delt ut til de 27 lokallagene og 5% (10908kr) ble beholdt av 

sentralleddet for å dekke administrasjonsutgifter i tråd med retningslinjene for Frifond. 

Lokallagene har gjennom denne ordningen hatt mulighet til å øke sin aktivitet og ISU 

håper på å kunne fortsette å være en del av denne støtteordningen fremover. Frifond-

midlene er i følge Frifond ikke å regne som inntekter, da det er ment å styrke 

lokallagsaktivitet og ikke ment å gå til sentralleddet, foruten om de avsatte 5%. Beløp 

som ikke blir distribuert av sentralleddet og/eller lokallagene må tilbakebetales til 

LNU.  

 

7. Vi vil dette året forsøke å gi lokallag mulighet til å holde regionale møter med lokallag 

som ligger nær hverandre geografisk. Dette er ment å skulle stimulere til samarbeid på 

tvers av institusjonene og gi lokallagene mulighet til å diskutere saker i forkant av 

generalforsamlinger og lokallagsmøter. Dette er viktig for alle lokallag i ulike deler av 

landet, men kanskje særlig viktig for lokallag i Midt-Norge, Vest-Norge og Nord-

Norge spesielt, der avstandene er størst.  

 

8. Vi har satt av penger i budsjettet for reiser på konferanser internasjonalt, da særlig i 

Skandinavia. Vi har ambisjoner om å kunne samarbeide med liknende organisasjoner 

og hvis vi får en fulltidsansatt på kontoret er det meningen at denne skulle kunne reise 

på disse konferansene for å representere ISU. Presidenten og det nasjonale styret vil i 

hovedsak da kunne konsentrere seg om konferanser, saker/strategi knyttet til lokallag 

og samarbeid innad i Norge.  
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Internasjonale studenter er en sårbar gruppe ettersom de ikke snakker norsk eller kjenner det 

norske samfunnet, og deres interesser blir ikke nødvendigvis representert uten oss. Vi håper 

derfor at vi kan få det finansielle handlingsrommet i 2014 som tillater oss å representere 

internasjonale studenter på en stadig bedre måte.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

 

 

 

Abbas Ahdal Sharif 

National President of the ISU 

 

E-post: nationalpresident@isu-norway.no                  

Telefon: 98 22 59 98 


