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En studentorganisasjon i utvikling 

Studentorganisasjonen Nord (SON) ble opprettet våren 2019, etter man la ned 

studentparlamentet. Studentparlamentet ble opprettet etter fusjonen mellom Universitetet 

i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. Studentparlamentet skulle 

sikre et bindeledd mellom regionene og de tre studentdemokratiene. Modellen fungerte 

ikke optimalt og man satt derfor ned en arbeidsgruppe i 2018 som så på organiseringen og la 

frem forslaget om Studentorganisasjonen Nord slik vi driver i dag.  

 

Siden opprettelsen av Studentorganisasjonen Nord i 2019 har det vært en utvikling. For 

eksempel så har Studentorganisasjonen Helgeland har gått fra en frivillig studentleder, til en 

50% stilling, og man har hatt sentralstyrer bestående av studenter fra alle regioner. 

Studentleder har i alle fire år kommet fra Bodø, slik at studentleder har hatt kontorplass i 

Bodø i alle år organisasjonen har eksistert.  

 

I løpet av de fire årene har to av disse årene vært preget av koronapandemien, slik at dette 

kan ha påvirket eller hindret for utvikling av studentdemokratiet. Vi ser i dag at vi generelt 

sliter med studentengasjement og studentrepresentasjon i alle regionene og SON, og dette 

er noe som må satses på videre. For studentrepresentantene som velges til Nord og 

Studentinord sine råd, styrer og utvalg gjennom SON så har i alle år godt over 70% vært 

studenter fra Bodø. Vi har også sett at studentlederne tidvis deltar i de samme foraene og at 

det er en noe ulikt ansvars- og arbeidsmengde i de ulike studentorganisasjonene.  

 

Vi ser ett behov for å gjøre en gjennomgang av dagens organisering av studentdemokratiet 

for å kunne sikre en bærekraftig utvikling av organisasjonen.  

 

Studentorganisasjonen Nord skal:  

- Sette ned en arbeidsgruppe bestående av nåværende studentleder, tidligere 

engasjerte i organisasjonen og andre relevante ressurspersoner som skal kartlegge 

organisasjonens oppbygging og funksjoner i dag, og eventuelt foreslå nye måter å 

drive organisasjonen på 

o Arbeidsgruppen kan også se til andre studentdemokratier og relevante 

organisasjoner for inspirasjon 

- Sette av 100 000kr til prosjektet (dette kan for eksempel være reisekostnader, 

honorar, møtevirksomhet, med mer) 

 


