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1.0 Formål 
 
Dette studentpolitiske strategidokumentet for Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI fastsetter 
de politiske målene, retningslinjene og arbeidet for organisasjonen. Formålet med dokumentet er å 
ivareta medlemmene i BISO sine interesser i det politiske bildet. I saker ikke omtalt i dette 
dokumentet skal representanter fra BISO handle etter beste evne for BISO. Beslutninger skal ikke ta 
sted på bakgrunn av religion og organisasjon skal ikke fremstå partipolitisk. Det politiske 
måldokumentet skal vedtas og kan revideres årlig ved organisasjonens landsmøte. 
 
1.2 Vedtekter for politisk måldokument 
 
1.2.1 
Det politiske måldokumentet er gjeldene for alle ledd i organisasjonen. Den politiske enheten har 
hovedansvaret for at organisasjonens arbeid står i tråd med vedtektene i det politiske måldokumentet. 
 
1.2.2 
Revidering av det politiske måldokumentet vedtas ved simpelt flertall, på organisasjonens landsmøte. 
 
1.2.3 
Det politiske måldokumentet trer i kraft med umiddelbar virkning etter endt landsmøte. 
 
2.0 Organisasjon 
 
2.1 
Tillitsvalgte i BISO skal velges gjennom demokratiske prosesser. 
 
2.2 
BISO er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som hovedoppgave å arbeide for å bevare 
organisasjonens medlemmers faglige, økonomiske, sosiale, psykososiale og helsemessige interesser. 
 
3.0 Studiefinansiering og studentvelferd 
 
3.1 
BISO mener at studiestøtten bør utbetales over 12 måneder og at den jevnlig skal justeres for inflasjon, 
slik at studentene skal kunne følge veksten i markedet og opprettholde sin kjøpekraft. 
 
3.2 
BISO mener at lånekassens personlige inntektsgrense bør fjernes, slik at studenter som jobber mye 
ikke straffes for dette. 
 
3.3 
BISO mener at studielån og stipend skal være uavhengig av hverandre, slik at stipend ikke er en 
fastsatt prosentandel av studiestøtten. På denne måten mener vi at det kan oppnås studiestøtte 
tilsvarende 1,5 G raskere og at stipendet kan økes uavhengig av total studiestøtte. 
 
3.4 
BISO mener det bør innføres økonomiske incentivordninger som fremmer gjennomføring av 
utdanning på normert eller tilnærmet normert tid, så vidt at studieprogresjonen ikke er påvirket av 
helsemessige eller andre uforutsette hendelser. 
 
3.5 



BISO mener at ordningene for studenter som får barn under studieløpet bør utbedres gjennom 
innføring av kontinuerlig barnehageopptak, tilrettelagte studentboliger for studentfamilier, tolv 
måneders foreldrestipend og øking i forsørgerstipend. 
 
4. Bolig 
 
4.1 
BISO mener at det skal legges til rette for at det bygges studentboliger slik at man når en tilstrekkelig 
dekningsgrad på nasjonalt plan. Det bør derfor bygges rundt 2500 studentboliger årlig frem til det blir 
oppnådd en dekningsgrad på minimum 25%. ( finn tilleggskommentar fra LM21) 
 
4.2 
BISO mener at studentboliger gjennom studentskipnader ikke skal pålegges eiendomsskatt, med 
intensjonen at dette kan gjøre det mulig for studenter å få et rimeligere tilbud om bosted. 
 
4.3 
BISO mener at studentboliger skal bli bygget på lokasjoner som er sentrumsnært, nærliggende 
utdanningsinstitusjonen, eller i områder med direkte kollektivtilbud til utdanningsinstitusjonen. 
 
5. Studenthelse 
 
5.1 
BISO mener at studenter skal ha tilgang i kort avstand til nødvendige velferdstilbud, legetjenester, 
psykiske helsetjenester, tannhelsetjenester, barnehage og treningssenter uavhengig av den geografiske 
lokaliseringen til utdanningsinstitusjonen. 
 
5.2 
BISO mener at velferdstilbudene til studentsamskipnadene skal koste det samme for alle studenter 
tilknyttet til samskipandene. Samtidig bør staten øke og prioritere finansieringen av 
studentsamskipnadene for at studentene skal få et samlet godt tilbud av velferdstjenester. 
 
5.3 
BISO mener at staten skal tilrettelegge, prioritere og finansiere  for et mangfoldig tilbud av psykiske 
helsetjenester for studenter, gjennom fysisk og nettbasert tilgang til psykolog-og rådgivningstjenester. 
 
5.5 
BISO mener det bør innføres statlige og kommunale tiltak for å bekjempe og forebygge rusproblemer 
blant studenter. 
NY: BISO mener det bær innføres statlige og kommunale forebyggende tiltak for rusrproblematikk, 
ordninger for verdig rusomsorg for studenter.  
5.4 
BISO mener at landets kommuner bør bedre tilrettelegge for at studenter skal kunne disponere areal 
som idrettsbaner og idrettshaller til organisert aktivitet, til redusert eller ingen kostnad. Dette bør de 
bidra med for å fremme fysisk aktivitet blant studenter, samtidig som det er tiltak som kan bidra til 
bedre psykisk helse gjennom sosialisering og fysisk aktivitet. 
 
6. Læringsmiljø og kvalitet i utdanningen 
 
6.1 
BISO mener at studenters rettigheter til læringsmiljø skal lovfestes på lik linje som arbeidsmiljøloven. 
 
6.2 



BISO mener at det bør være studentombud på alle universiteter og høyskoler med ansvar for å ivareta 
studentenes juridiske rettigheter og forhold. Tilbudet skal være godt mobilisert og synelig på 
utdanningsinstiusjonen.  
 
6.3 
BISO mener at utdanningsinstitusjonene skal sikre et tilbud av leseplasser som svarer til 
studentmassene. 
 
6.4 
BISO mener at høyere utdanning i Norge skal være av høy kvalitet, samt at den skal være 
internasjonalt- og samfunnsrettet, slik at norske studenter er konkurransedyktige og ettertraktet i 
arbeidslivet. 
 
6.5 
BISO mener at studenter har rett på en utdanning som er etterspurt i dagens arbeidsmarked og at 
utdanningen tilbudt skal være fremtidsrettet. Akademia skal også være fri for påvirkning og stå på 
egne meritter. 
 
6.6 
BISO mener at faglige ansatte og forelesere ved utdanningsinstitusjoner skal strebe etter arbeid som 
retter seg mot studentenes beste. De skal tilby god faglig og pedagogisk undervisning. 
 
6.7 
BISO mener at faglige ansatte og forelesere skal meritteres etter særlig innsats for videre utdanning og 
utvikling.  
 
7. Private skoleeiere og andre aktører 
 
7.1 
BISO mener at alle skal ha like muligheter til høyere utdanning. Private aktører tilbyr en rekke 
utdanninger som ikke er tilbudt av offentlige institusjoner og BISO mener at dette er et godt 
supplement til det offentlige utdanningstilbudet i Norge. 
 
7.2 
BISO mener at et eventuelt overskudd hos private utdanningsinstitusjoner som mottar støtte fra 
offentlige instanser skal i sin helhet reinvesteres i utdanningsinstitusjonen, slik at et potensielt 
overskudd skal komme institusjonen, samfunnet og studentene til gode. 
 
7.3 
BISO krever at studentforeningen skal delta i prosesser ved utforming av eventuelle tjenester og tilbud 
av kommersielle aktører som blir tilbudt ved utdanningsinstitusjonen. 
 
7.4 
BISO mener at private utdanningsinstitusjoner skal ha rett til å tilby profesjonsutdanninger på lik linje 
som offentlige utdanningsinstitusjoner. 
 
7.5 
BISO mener at positiv særbehandling ved opptak til høyere utdanning hovedsakelig ikke skal 
forekomme. Dette gjelder ikke særsiklte situasjoner som krever annen saksbehandling.  
 
8. Bærekraft og miljø 
 
8.1 



BISO skal arbeide for å være en papirløs organisasjon og minimere bruken av engangsplast og 
produkter som er ikke-resirkulerbare. 
 
8.2 
BISO skal arbeide for å oppfylle FNs bærekraftsmål etter beste evne, og krever at 
utdanningsinstusjoner etterlever og arbeider i tråd med bærekraftsmålene . 
 
8.3 
BISO mener at at all statlig og kommunal bistand skal anvendes på en bærekraftig og etisk forsvarlig 
måte. 
 

  


