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Til: 
Alle valgte representanter i Velferdstinget 
Alle vararepresentanter i Velferdstinget 
Studentparlamentet i Oslo 
Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 
Studentstyret ved Norges idrettshøgskole 
Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet 
Studentrådet ved Norges Musikkhøgskole  
Studentrådet ved Norges Veterinærhøgskole 
Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo 
 
Kopi: 
Hovedstyrets studentmedlemmer 
Velferdstingets kontrollkomité 
Studentsamskipnaden i Oslo 
Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo 
Norsk Studentunion v/velferdsansvarlig 
 
 
 
 
 
 
Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 30. mars 2009,  

Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern
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Godkjenning av dagsorden og tidsplan 
 
 
AU innstiller på følgende: 
Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. 
 
Saksliste 
V = Vedtakssak  D = Diskusjonssak  O = Orienteringssak 
 
VT 01 Møtekonstituering 
1a) Valg av ordstyrere og referent      V 
1b) Godkjenning av innkalling       V 
1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan     V 
1d) Godkjenning av referat fra Velferdsseminaret (14.-15. februar)  v 
 
VT 02 Orienteringer 
2a) Arbeidsutvalgets orientering      O 
  2a) i) Komitémandatene      O 
  2a) ii)Orientering fra arbeidsgruppa for miljø    O 
  2a) iii) www.studentvelferd.no     O 
2b) Hovedstyrets orientering       O 
  2b) i) SIO/OAS; presentasjon om sammenslåingen   O 
2c) Delstyrenes orienteringer       O 
2d) Andre orienteringer        O 
2e) Velferdstinget i Trondheim orienterer     O  
 
VT 03 Organisasjon 
3a) Reglementsendringer       V  
 
VT 04 Politikk    
4a) Reglementet for tildeling av studentboliger     V 
4b) Høringsuttalelse om AKHS       V 
4c) Profilering i studentkaféene       V 
      
VT 05 Økonomi 
 
VT 06 Valg 
6a) Valg av tre vara til Barnehagenes Kontrollkomité    V 
      
VT 07 Eventuelt  
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TIDSPLAN 
 
17.00 – 17.15  Møtestart med opprop    
  1a) Valg av ordstyrere og referent 
  1b) Godkjenning av innkalling 
  1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 
          1d) Godkjenning av referat Velferdsseminar (14.-15 februar) 
 
17.15 – 18.30  Orienteringer 
  2a) Arbeidsutvalgets orientering 
    2a) i)  Komitémandatene 
   2a) ii) Orientering fra arbeidsgruppa for miljø 
   2a) iii) www.studentvelferd.no   
          2b) Hovedstyrets orientering 
(30 min)   2b) i) SIO/OAS; presentasjon om sammenslåingen 
          2c) Delstyrenes orienteringer      
  2d) Andre orienteringer       
  2e) Velferdstinget i Trondheim orienterer 
 
18.30-18.35 6a) Valg av tre varaer til Barnehagenes Kontrolkomité 
 
18.35 – 19.15 4a) Reglementet for tildeling av studentboliger    
  
19.15 – 19.45  Pause m/mat  
 
19.45 – 20.15 4a)  Reglementet for tildeling av studentboliger 
 
20.15 – 20.30 3a) Reglementsendringer  
 
20.30 – 20.45 4b) Høringsuttalelse om AKHS      
       
20.45 – 21.00 4c) Profilering i studentkaféene  
  
 
21.00   Møteslutt (tentativt) 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Jenny Nygaard    Ingvild Skogvold 
Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 30.mars 09 
Sak: 1a)-d) 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
Møtekonstituering 
 
Sak 1a) Valg av ordstyrere og referent 
 
AU innstiller på følgende: 
 Jomar Talsnes Heggedahl velges som ordstyrer. 
 Mariann Fossheim velges som referent 
 
Sak 1b) Godkjenning av innkalling 
 
AU innstiller på følgende: 
 Innkalling godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 
 
Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 
 
AU innstiller på følgende: 
 Dagsorden og tidsplan godkjennes med de endringer som fremkommer på 
møtet. 
 
Sak 1d) Godkjenning av referat Velferdsseminaret (14.-15. februar)  

Referat er tilgjengelig på Velferdstingets hjemmesider. 
 
AU innstiller på følgende: 
 Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet.  
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Jenny Nygaard     Ingvild Skogvold 
Leder av Velferdstinget    Nestleder av Velferdstinget 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 30. mars 09 
Sak: 2a) – 2e) 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
Orienteringer 
 
AU innstiller på følgende: 
 
Alle orienteringer tas til etterretning. 
 
 
Vedlagt 

2a) Arbeidsutvalgets orientering 
o Intensjonsavtalen (se vedlagt) 

2a) i) Komitémandatene 
o 1) Arbeidsgruppe for Miljø 
o 2) Komité for PR og stunts 
o 3) Komité for sosiale rettigheter for studenter 

 2a) ii) Orientering fra arbeidsgruppa for Miljø 
 2b) Hovedstyrets Orientering 

2d) Studentparlamentets orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Jenny Nygaard    Ingvild Skogvold 
Leder for Velferdstinget i Oslo  Nestleder for Velferdstinget i Oslo 
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Sak 2a) Arbeidsutvalgets Orientering 
 
Innledning 
Siden avviklingen av Velferdsseminaret har det vært mye aktivitet i 1. etasjen på 
Villa Eika.  
 
Politikk  
På bakgrunn av vedtaket som ble fattet på Velferdsseminaret om å støtte 
Studentenes Fredspris, har vi samarbeidet med Studentkaféene for å få 
gjennomført en vellykket kaffeaksjon. I løpet av en to-ukers periode fra 4. til 18. 
mars var kaffen på SiOs kaféer en krone dyrere. De kronene som ble samlet inn 
gikk uavkortet til Studentenes Fredspris sitt arbeid for fred og 
menneskerettigheter. Les mer på http://www.studentpeaceprize.org/. VT-AU vil 
rette en stor takk til Studentkaféene for deres samarbeidsvilje og fleksibilitet. I 
tillegg vil vi takke SAIH som stilte opp på svært kort varsel for å informere 
kaffedrikkende studenter om studentenes fredspris og konflikten i Vest-Sahara.  
 
Komitéene har kommet i gang for fullt. Komitéansvarlig vil orientere nærmere om 
de nedsatte mandatene og komitéenes arbeid så langt. Arbeidet med Studenter 
og Rus-prosjektet fortsetter. Brosjyren begynner å ta form, og vi har påbegynt 
arbeidet med å planlegge en semesterstarts-kickoff for nye studenter.  
 
Studentmedier og lokale studentdemokratier  
Leder og nestleder har vært på besøk hos SBiO. Der fikk de omvisning på 
campus av Anita Røren, lederen av SBiO, i tillegg til at vi fikk tittet på de nye 
foreningslokalene. I tillegg har vi vært på besøk hos Radio Nova, der vi ble tatt 
godt imot av Nova-redaksjonen.  
 
Oslo kommune 
Leder og nestleder har vært på et møte i Kunnskap Oslo på Rådhuset, hvor det 
ble nedsatt et mandat og et styre for Kunnskap Oslo. I tillegg har Oslo 
Studentlederforum blitt opprettet, et samarbeidsfelleskap mellom VT, SP, BI og 
Høgskolen. Dette gir studentrepresentantene ved de ulike lærestedene og 
studentdemokratiene en mulighet til å samarbeide om studentsaker som skal 
fremmes opp mot kommunen. 
 
SiO 
VT-AU har hatt god kontakt med Hovedstyret, og avholdt to formøter til 
Hovedstyremøtene. Vi har signert en prosedyre for å stadfeste forholdet oss 



 7

imellom. (Se vedlagt prosedyre.)I tillegg har VT-AU hatt en ”boligdag” med 
Studentboligene, og vært på omvisning ved Kringsjå, Bjerke og Pilestredet 
studentboliger. 
 
Nestleder har deltatt i møter med SiOs arbeidsgruppe for miljø, i tillegg til 
Kommunikasjonsgruppen for miljø. De tiltakene arbeidsgruppen har utarbeidet 
skal nå bli behandlet i styringsgruppen.  
 
Informasjon og media 
Leder fikk øvd seg på radiostemmen sin under besøket hos Radio Nova, og ble 
intervjuet om arbeidsprogrammet, blant annet om studenter og rus-prosjektet. I 
tillegg har det vært en del aktivitet i Universitas, med diverse artikler om VTs 
arbeid. I neste nummer av Argument kommer det en kronikk om studentvelferd 
og samskipnadens rolle skrevet av leder, med god hjelp fra nestleder.  
 
I tråd med arbeidsprogrammet har man påbegynt  arbeidet med å utvikle en 
mediestrategi. PR- og samfunnskontakt vil orientere nærmere. I tillegg har 
arbeidet med å oppdatere hjemmesiden påbegynt. Organisasjonsansvarli g vil 
legge fram planen framover i forhold til nettsiden. 
 
VT-AU har opprettet en blogg, se; http://velferdstinget09.wordpress.com/. Denne 
oppdateres jevnlig med diverse informasjon, og er også et forum hvor dere kan gi 
tilbakemelding på det arbeidet vi gjør. Videre har VT endelig fått en egen 
facebook-side, og alle representanter, varaer, og andre interesserte oppmuntres 
til å melde seg inn.  
 
Profilering 
5. mars var det Åpen Dag på UiO. Sammen med Studentparlamentet stod vi 
utenfor Villa Eika og stekte nærmere 1000 vafler som vi delte ut gratis sammen 
med varm drikke og VT-brosjyrer til potensielle UiO-studenter. Den 24. og 25. 
mars var VT tilstedet på BIs Linjedag og Utvalgsåpen.  
 
Annet 
VT-AU har i tillegg brukt en del tid på å forberede saker til VT-møte. AU ser fram 
til konstruktive diskusjoner, og oppfordrer alle representanter til å bruke bloggen 
og facebook-gruppen aktivt. 
 
 
 
Vennlig hilsen VT-AU ’09 
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Sak 2a) i) Komitémandatene 
 
1) Arbeidsgruppa for Miljø 
 
Bakgrunn: 
 

Velferdskomitéen arbeidet med miljø gjennom 2008. Som en følge av 
dette har SiO påbegynt arbeidet med å utarbeide en helhetlig miljøprofil. Ulike 
læresteder og institusjoner har sine miljøsatsninger. Arbeidsgruppa for Miljø 
anser det som viktig å utveksle erfaringer og starte opp en god dialog rundt de 
miljøutfordringer som høyere utdanningsinstitusjoner står ovenfor.  
 
Komitéens mandat: 

- Planlegge og arrangere et møte mellom VT, SiO, SAIH og SiOs 
læresteder som skal ta opp miljø- og fairtradespørsmål som vedtatt på 
velferdsseminaret. 

- Foreslå miljøtiltak som VT-AUs representant skal ta opp i SiOs 
miljøgruppe. 

 
Retningslinjer: 

- Velferdstingets miljøpolitiske plattform skal ligge til grunn for komitéens 
arbeid. 

- Ved behov for aksjoner og lignende skal dette videredelegeres til 
Komité for PR og stunt og AU. 

- Komitéen skal fortløpende orientere VT om sitt arbeid.  
 
 
2) Komité for PR og stunts 
 
Bakgrunn: 
Velferdstinget er en ung organisasjon. Det er derfor viktig at studentene ved de 
ulike lærestedene blir bedre informert om hva Velferdstinget arbeider med, hva 
semesteravgiften går til, at samskipnaden er studentstyrt, og hvilke tilbud de har 
gjennom sin tilknytning til SiO.  
 
Komitéens mandat: 

- Synliggjøre VTs arbeid. Stikkordene for synliggjøringen vil være ”hva er vi, 
hva jobber vi med?” 
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- Komitéen skal utrede og gjennomføre tiltak rettet mot studentene ved de 
ulike lærestedene for å spre informasjon om VTs arbeid.   

 
Retningslinjer:  

- Komitéen skal kun brukes til å fremme VT, ikke andre fraksjoner eller 
politiske interesser. 

- Ved mediehenvendelser skal komiteen henvise disse til VT-AU.  
- Komitéen skal fortløpende orientere VT om sitt arbeid.  

 
 
3) Komité for Sosiale Rettigheter for Studenter  
 
Bakgrunn: 

Studenter kan i løpet av sitt studieforløp havne i situasjoner hvor de har 
behov for økonomiske støtteordninger, hjelp eller spesiell tilrettelegging. Det er 
viktig at studenter har tilgang på slike ordninger og rettigheter på lik linje med 
andre grupper i samfunnet. 
 
Komiteens mandat: 

- I lys av tidligere utredninger gjort av studentorganer på lokalt og nasjonalt 
nivå, skal komiteen kartlegge studenters sosiale rettigheter i dagens 
velferdssamfunn. Resultatene skal sammenlignes med andre 
samfunnsgruppers rettigheter. 

- Gå i dialog med relevante interesseorganisasjoner. 
 
Retningslinjer: 

- Komitéen skal fortløpende orientere VT om sitt arbeid.  
- Når arbeidet er avsluttet skal komiteen legge frem en rapport på det som 

har blitt utrettet. 
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Sak 2a) ii) Orientering fra arbeidsgruppa for Miljø 
 

 
”Høyere utdanning og mil jø” 

- Et halvdagsseminar 
 
 
Bakgrunn:  
På Velferdsseminaret ble det vedtatt å nedsette en komité for å arrangere et 
miljø-møte. Hensikten var at møtet skulle fungere ”som hjelp til eksisterende 
grupper som arbeider med miljøspørsmål”. På komitémøtet ble medlemmene 
enige om at miljømøtet skal være et halvdagsseminar rundt temaet ”høyere 
utdanning og miljø”. Det er ønskelig å avholde seminaret den 5. juni, som er 
verdens miljødag. 
 
 
Seminarets rammer: 
På miljøkomitémøtet ble det utarbeidet en provisorisk dagsorden og en slagplan 
for arbeidet fremover. Det ble vedtatt at møtet skulle fungere som en workshop, 
med foredrag og gruppearbeid rundt ulike miljøtemaer. For å inspirere deltakerne 
skal temagruppene ledes av ressurspersoner innenfor miljø. På dette møtet vil 
deltakerne få en unik mulighet til å utveksle erfaringer om miljøsatsningen ved 
ulike institusjoner. Representanter fra læresteder i Oslo og omegn, samt 
representanter fra relevante interesseorganisasjoner vil bli invitert til å delta på 
halvdagsseminaret. Under ligger utkastet til dagsorden. 
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Utkast til dagsorden for halvdagsseminaret; ”Høyere utdanning og Miljø” 
 
 
 Aktiviteter Tid 
Foredrag: - Foredrag rettet mot lærestedene 

og deres muligheter for miljøtiltak  
- Foredrag rettet mot hvordan man 

kan være miljøvennlig som 
student.  

12.00 – 12.30 
 
12.30 – 13.00 

Workshop - Deltakerne fordeles på grupper 
på tvers av lærestedene. Hver 
gruppe arbeider med et 
miljøtema.  

- En ressursperson er ansvarlig for 
hver gruppe. 

13.10 – 15.10  
 

Presentasjon - Gruppene presenterer sine 
resultater for hverandre. 

- Resultater samles inn av 
Velferdstingets komitéansvarlig, 
og distribueres til alle deltakere i 
etterkant av seminaret. 

15.15 – 16.00 
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Sak 2b) 
Orientering fra studentrepresentantene i SiOs hovedstyre, 

mars 2009 
 

Oslo, 17.mars 2009 
 
Siden forrige ordinære VT-møte har det gått over 4 måneder. I tillegg har både VT-
representanter og hovedstyrerepresentanter blitt byttet ut siden den tid. Dette er 
bakgrunnen for at denne orienteringen er relativt utfyllende. I tillegg til denne skriftlige 
orienteringen vil det bli gitt en muntlig orientering på møtet, og det vil også bli åpnet for 
spørsmål. Om noen har spørsmål som krever undersøkelser eller forarbeid, ber vi dere 
sende dem på forhånd til oyvind.gjengaar@sio.no 
 
Prosessen rundt en eventuell sammenslåing mellom SiO og OAS er en egen sak på VT-
møtet, og det vil bli orientert om status i prosessen her. 
 
Siden VT-seminaret har det vært avholdt to styremøter. Referat fra styremøtet 18.februar 
er lagt ut på www.sio.no. Så snart referatet fra styremøtet 17.mars er godkjent vil også 
dette bli lagt ut her. 
 
Internkonstituering 
I tillegg til VTs direktevalgte studentrepresentanter i SiOs delstyrer, konstitueres en av 
hovedstyrestudentene til å sitte som styrerepresentant i hvert delstyre. Vi har fordelt 
vervene slik at Inge Carlén sitter i styret til Akademika, Guro Svenkerud Fresvik i styret 
for Studentboligene, Fredrik Refsnes i styret for Studentkafeene og Øyvind Gjengaar i 
styret for SiO Forretning. På styremøtet 18. februar ble Fredrik Refsnes valgt som 
nestleder av hovedstyret. 
 
Rehabilitering av Grünerløkka studenthus 
Alle badene på Grünerløkka studenthus (Siloen) måtte rehabiliteres på grunn av lekkasjer 
og påfølgende fuktskader. Dette arbeidet har pågått over ett år, men en gledelig nyhet er 
at arbeidet nå ser ut til å avsluttes tre måneder tidligere enn planlagt; De siste badene skal 
være klare til 1. september 2009, og det er undertegnet kontrakt med utbygger på den nye 
ferdigstillelsesdatoen. 
 
Nybygging og oppussing 



 13

Som det ble orientert om til VT-seminaret, kom SiO godt ut av Kunnskapsdepartementets 
tildeling av studentboliger. Medregnet de 27 hybelenhetene som kom i Regjeringens 
krisepakke, fikk SiO tilsagn til 209 hybelenheter. 55 av disse består av ombygging av 
eksisterende lokaler på Sogn, Kringsjå og Enerhaugen. I forbindelse med disse 
ombyggingene vil det også foregå noe oppussing på eksisterende boliger, i første omgang 
på Sogn studentby. Det vil også bli foretatt oppussing av Studenterhuset i Schultz gate. 
 
Vestgrensa 2, som vil ligge foran eksisterende Vestgrensa Studentby, ligger fremdeles til 
behandling i Oslo Kommune, som avgjør hvorvidt SiO får tillatelse til å bygge 6 eller 4 
etasjer på bygningen. 6 etasjer vil gi 200 hybelenheter, mens 4 etasjer vil gi 143 
hybelenheter og naturlig nok høyere byggekostnad og dermed høyere husleie per bolig. 
Det er heller ikke sikkert at man kommer under KDs kostnadsgrense for studentboliger 
om SiO ikke får tillatelse til å bygge i høyden, og at byggingen dermed ikke kan foretas. 
Vi håper imidlertid at bystyret ser behovet for studentboliger i Oslo og lar SiO bygge i 
høyden. 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2008 er ikke endelig klart enda, men styret har fått rapporter gjennom 
hele året og SiO har regulert virksomheten gjennom året. Det ser ut til at SiO som helhet 
går under budsjett, men likevel leverer et positivt resultat.  
 
Finanskrisen har preget de økonomiske forholdene i 2008, og har naturlig nok også 
preget SiO. Flere av punktene hvor regnskapene i SiOs virksomheter avviker fra budsjett, 
kan forklares med faktorer som er utenfor SiOs kontroll. SiO har gått under budsjett på 
finansinntekter og over budsjett på finanskostnader, som i SiO først og fremst er renter på 
lån på eiendom. I tillegg har de kommunale avgiftene til Studentboligene steget, og 
energikostnadene har steget på grunn av to faktorer. For det første har strømprisen gått 
opp. For det andre kjøper SiO strøm i Euro, som de siste månedene av 2008 var 
rekordhøy i kurs sammenlignet med norske kroner.  
 
Det er grunn til å fremheve at SiO ikke har tapt penger på plasseringene sine, kun tjent 
mindre enn forutsatt. SiOs penger er plassert med svært lav risiko. Hovedvekten av SiOs 
lån er fastrentelån i Husbanken, og har dermed blitt lite berørt av rentesvingningene.  
 
I Velferdsdivisjonen, hvor inntektene er relativt forutsigbare og hovedvekten av 
kostnader er personalkostnader, har det vært kun små avvik. Imidlertid er inntektene fra 
semesteravgift lavere enn tidligere år. Studenttallet i 2009 har vært 36 500 i gjennomsnitt 
for de to semesterene.  
 
Revisjon og generalforsamlinger foregår i SiO i disse dager, og når regnskapene er 
endelige kan vi tallfeste avvik, resultater og omsetning i SiO for 2008 overfor VT. 
 
 
Økologiske og rettferdige varer 
I november 2008 vedtok Velferdstinget en resolusjon som omhandlet SiO og 
Studentkafeenes leverandøravtale på brus, særlig med adresse til Coca Cola. Denne 
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resolusjonen uttrykte blant annet at VT ønsket at hovedstyret skulle ”Utforske og søke 
etter alternative leverandører, herunder rettferdige alternativer der dette er 
hensiktsmessig.” Siden den gang har Studentkafeene tatt inn både Ubuntu Cola og 
ØCOLA fra Søbogaard i stortimentet sitt. Ubuntu Cola er et rettferdig alternativ, mens 
Øcola er økologisk. Det er flere økologiske brustyper i salg på utsalgsstedet Between. 
Ubuntu Cola har tidligere ikke hatt pantbar emballasje, og dette er i konflikt med 
Studentkafeenes miljøpolitikk og prosjekt om å miljøsertifisere utsalgsstedene. Nå er 
imidlertid emballasjen blitt pantbar, og Studentkafeene har gjort flere tiltak for å 
synliggjøre at SiO selger økologiske og rettferdige produkter. I Universitas 4. mars ble 
SiO omtalt som den samskipnaden i Norge som er flinkest til å føre økologiske og 
rettferdige produkter. Imidlertid er det fremdeles forskjell på utsalgsstedene hva gjelder 
utvalg. 
 
Resolusjonen fra VT trakk også fram et ønske om at resolusjonen skulle tas hensyn til i 
reforhandlingen av eksisterende leverandøravtale med Coca Cola. Denne avtalen vil 
reforhandles innen sommeren, og vi har dermed ikke noe å informere om til dette VT-
møtet, utover å presisere at etikk og miljø er viktige faktorer i valg av leverandører for 
SiOs virksomheter. 
 
Avtaler med utdanningsinst itusjonene 
SiO er i gang med å avtalefeste noen av tjenestene man gjør på vegne av 
utdanningsinstitusjonene. UiOs fadderordning skal nå flyttes fra Studentliv til SiOs 
studieavdeling, og i kjølvannet av dette har SiO og UiO gjort en avtale om hvilke 
tjenester Studentliv og SiO er forventet å yte til UiO-studentene og til UiO. Det arbeides 
med en lignende avtale for Karrieresenteret.  
 
Medarbeiderundersøkelse 
Det ble i desember foretatt en medarbeiderundersøkelse i SiO. Svarprosenten var høy og 
resultatene svært gode. Fordi man har byttet analysemetode, kan vi ikke sammenligne 
resultatene med tidligere år, men SiO ligger langt over referanseområdet (et gjennomsnitt 
av andre virksomheters resultater) når det gjelder både trivsel og arbeidsmiljø. I løpet av 
2009 skal kundetilfredshet, altså studentenes opplevelse av SiOs virksomheter, måles. 
 
Kristian Ottosen-prisen 
Hvert år deler SiO ut en pris til ”en person eller en gruppe personer som i foregående år 
har utmerket seg gjennom innsats for å bedre studentenes faglige, økonomiske, sosiale 
eller kulturelle vilkår”. Denne prisen vil bli utlyst også i år, og vi oppfordrer til å 
nominere kandidater når utlysningen kommer. Av tidligere vinnere kan nevnes 
Studentersamfundet i Trondhjem, Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund og 
Anders Jupskås, ildsjel i fagutvalget på Statsvitenskap og drivkraft bak Frokost med 
Bernt. 
 
Forskrift for studentsamskipnader 
Ny forskrift for studentsamskipnader er trådt i kraft. Her er studentsamskipnadenes 
handlingsrom når det gjelder forretningsvirksomhet begrenset i forhold til tidligere. Dette 
påvirker ikke SiOs eksisterende virksomheter, men gjør at det er begrenset hva SiO kan 
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starte av nye forretningsområder. Forskriften krever også at det fremgår av 
samskipnadenes regnskaper hvordan statstilskudd og fri stasjon (tilskudd fra 
utdanningsinstitusjonene) brukes, og at det kan dokumenteres at disse tilskuddene ikke 
kommer andre enn studenter til gode, og dermed virker konkurransevridende. 
 
Kunnskapsdepartementet har varslet en full gjennomgang av samskipnadenes 
virksomheter, økonomistyring og evne til å oppfylle sitt mål. Dette revisjonsoppdraget 
ligger nå ute til anbud, og vil gjennomføres i løpet av 2009. 
 
 
SiO og offentlighetsloven 
På seminaret i februar vedtok VT at SiO bør følge offentlighetslovens krav til 
allmennhetens innsyn. Dette gjør ikke SiO pr i dag. VT har tidligere også vedtatt det 
samme ønsket, men i annen ordlyd. Et ufordelaktig presseoppslag i Universitas ble fulgt 
opp av en oppklaringsmail til Velferdstingets representanter fra leder av Velferdstinget 
og leder av hovedstyret. I tillegg ble et leserbrev om temaet skrevet. Dette kan leses på 
http://universitas.no/leserbrev/53002, og kan forhåpentligvis bidra til å oppklare 
eventuelle misforståelser om emnet. 
 
Søknad om tilknytning til SiO 
Akupunkturhøyskolen har søkt om å bli tilknyttet SiO. Styret har behandlet søknaden og 
uttalt seg positivt til dette, og også ønsket at Velferdstinget kom med en uttalelse i sakens 
anledning. Dette er en egen sak på VT-møtet. 
 
SiO 70 år! 
SiO fyller 70 år i 2009. Styret har uttalt at et ønske om at jubileet skal synliggjøres 
overfor både studentene og de ansatte. For studentene vil en markering finne sted ved 
semesterstart høsten 2009. Konkret plan foreligger ikke enda, men ulike markeringer vil 
foregå i tilknytning til andre synliggjøringstiltak SiO gjør ved semesterstart.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
studentrepresentantene i SiOs hovedstyre 
 
 
Guro Svenkerud Fresvik, Inge Carlén, Fredrik Øren Refsnes og Øyvind Gjengaar 
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Sak 2d) 

Orientering fra Studentparlamentet 

19. Mars 2009  

Vi er glade for at det gode samarbeidet med velferdstinget har forblitt sterkt også 
med nytt arbeidsutvalg. Siden forrige møte har vi samarbeidet om arrangementet 
på åpen dag hvor vi stekte og delte ut nesten 1000 vaffelhjerter og vi har i 
fellesskap opprettet Oslo studentlederforum. Det er et nytt uformelt organ der 
leder og nestleder fra SP-UiO, VT-AU, SBIO og HiO møtes for å utveksle ideer 
og koordinere vårt felles arbeid opp mot Oslo kommune.  

Dette er den stor valgvåren for oss, først ut er rektorvalget. Vi prøver å bringe 
rektorkandidatene ut til studentene gjennom at vi arrangerer debatter mellom 
rektorkandidatene på alle fakultetene. Oppmøtet har til nå vært godt og vi regner 
med at nesten 500 studenter og ansatt totalt har vært å hørt på debattene når 
alle er ferdige. I tillegg henger vi opp plakater om valget, har lagt ut masse 
informasjon på nettsiden vår og har hatt kandidatene til utspørring i 
Studentparlamentet.  

Neste valg er Studentparlamentsvalget som avholdes mellom 21. og 24. april. 
Hvem som stiller til valg er nå klart, 11 lister totalt. Det har vært relativt store 
endringer i hvem som stiller i forhold til i fjor, ny av året er Studentaksjonen, 
Humsam- lista, Velferd og beboerlista. I tillegg kommer de gode gamle, Liberal 
liste, Blå liste, Sosialdemokratene, Venstrealliansen, Realistlista, Jus- lista, 
Studentlista odontologi, medisin, teologi og Grønn liste som forsøker seg på et 
comeback.  
Er det spørsmål ut over dette er det bare å sende mail, eller stille dem på 
velferdstingsmøtet.  
Håper på et fortsatt god samarbeid og lykke til med møtet!  
  
Vennlig hilsen  
Jomar Talsnes Heggdal 
Nestleder Studentparlamentet UiO 
j.t.heggdal@studorg.uio.no, mob: 90 17 35 41 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 30.mars 09 
Sak: 6a) 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
Valg av tre varaer til Barnehagenes Kontrollkomité 
 
 
Arbeidsutvalget innstiller på følgende;  
 
Kandidater fremmes på møtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Jenny Nygaard     Ingvild Skogvold 
Leder av Velferdstinget    Nestleder av Velferdsting 
 



 18

 
Saksfremlegg 
 
Dato: 30.mars 09 
Sak: 4a) 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
Reglementet for tildeling av studentboliger 
 
AU innstiller på følgende; 
 
1) Reglementet blir vedtatt i sin helhet med de endringer som vedtas på møtet. 
 
2) AU har mandat til å gjennomføre endringer av redaksjonell art i det endelige 
boligtildelingsreglementet. 
 
 
Vedlagt 

- Forslag til nytt tildelingsreglement  
- Endringsforslag fra møte 10. november 2008 og endringsforslag 

fremmet av VT-AU ’09 
 
 
 
Saksnotat 
 
Denne saken skulle behandles på det siste ordinære Velferdstingsmøtet i 2008. 
Det ble derimot vedtatt at saken skulle utsettes til neste ordinære VT-møte. I 
mellomtiden har VT fått et nytt Arbeidsutvalg og nye representanter. Dette ble 
derfor en spesiell sak å behandle. Vi bestemte oss for at den ryddigste måten å 
forberede denne saken på var at VT-AU fungerte som en redaksjonskomité for 
de forslagene som ble fremmet på det siste møte i 2008. Endringsforslagene fra 
AU ’09 er inkludert med forslagene fra fjorårets representanter.  
Ytterligere endringsforslag kan fremmes på møtet 30. mars.  
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Jenny Nygaard     Ingvild Skogvold 
Leder av Velferdstinget    Nestleder av Velferdstinget
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Reglement for tildeling 1 

av studentbol iger i 2 

Studentskipnaden i 3 

Oslo  4 

 5 
§ 1 Innledende bestemmelser  6 
Dette reglement gjelder for tildeling av 7 
leiekontrakter for boliger eiet og drevet av 8 
Studentskipnaden i Oslo (SiO).  9 
 10 
Eksisterende avtalefestede leieforhold med 11 
utdanningsinstitusjoner og lignende faller 12 
utenfor dette reglementet. 13 
 14 
Husleieloven gjelder for leieforhold i  15 
Studentboligene.   16 
 17 
§ 2 Definisjoner  18 
Med “student” i dette reglement menes en 19 
person med studieplass ved et av 20 
Studentskipnaden i Oslo (SiO) sine 21 
læresteder, som har betalt semesteravgift til 22 
SiO.  23 
 24 
Med “SiOs læresteder” menes en av følgende 25 
utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Oslo 26 
(UiO), Handelshøyskolen BI (BI), Det 27 
teologiske menighetsfakultet (MF), Norges 28 
Idrettshøgskole (NIH), Arkitektur- og 29 
designhøgskolen i Oslo (AHO), 30 
Kunsthøgskolen (KHiO), Norges, 31 
Musikkhøgskolen (NMH), Norges 32 
Veterinærhøgskole (NVH)  33 
 34 
Med ”boberettiget” menes student som har 35 
gyldig leiekontrakt. 36 
 37 
§ 3 Søknadsberettigede  38 
Søknadsberettigede er studenter over 18 år 39 
ved et av SiOs læresteder. Søkeren må ha 40 
studier som sin hovedbeskjeftigelse i den 41 
oppgitte leieperioden. Personer som 42 
planlegger å studere i leieperioden er også 43 
søknadsberettiget forutsatt at vedkommende 44 
dokumenterer studentstatus ved leieperiodens 45 
start.  46 
 47 
Hybler er forbeholdt single studenter.  48 
 49 
Leiligheter er forbeholdt par uten barn.  50 
 51 
Familieleiligheter er forbeholdt husstander 52 

med barn.  53 
 54 
Universelt utformede leiligheter er forbeholdt studenter 55 
med spesielle behov. 56 
Søkere som tidligere har misligholdt leieavtaler 57 
hos SiO Studentbolig er ikke søknadsberettigede.  58 
 59 
§ 4 Søkers opplysningsplikt  60 
Søker plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger 61 
som har betydning for vurderingen av søknaden.  62 
 63 
Uriktige eller ikke oppgitte opplysninger av vesentlig 64 
betydning medfører at leieavtalen kjennes ugyldig og 65 
leieforholdet kan heves.  66 
 67 
Studentboligene har rett til å kontrollere opplysningene 68 
som er gitt i søknaden, og kan fortløpende kontrollere 69 
at leietakeren er boberettiget.  70 
 71 
§ 5 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av 72 
hybler/leiligheter for single 73 
 74 

1. Eksisterende søknadsberettigede beboere 75 
som søker fornyet leieavtale. 76 

 77 
2. Internasjonale studenter som det er reservert 78 

bolig for av utdanningsinstitusjonene som er 79 
tilknyttet SiO. Leieperioden for disse starter 80 
enten 1.august eller 1.januar. 81 

 82 
3. Søkere med bostedsadresse utenfor Oslo og 83 

Akershus som ved søknadsperiodens start 84 
begynner sitt studium ved et av lærestedene 85 
tilknyttet SiO. Disse prioriteres etter alder, slik 86 
at de yngste førstegangsstudentene prioriteres 87 
først. Leieperiode for disse starter enten 88 
1.januar eller 1.august.  89 

 90 
4. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter 91 

søknadstidspunkt.  92 
 93 
§ 6 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av 94 
parleiligheter 95 

1. Eksisterende søknadsberettigede beboere 96 
som søker fornyet leieavtale.  97 

 98 
2. Studentpar uten barn. 99 

 100 
§ 7 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av 101 
familieleiligheter  102 

1. Eksisterende søknadsberettigede beboere 103 
som søker fornyet leieavtale.  104 

 105 
2. Aleneforsørgere.  106 

 107 
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3. Familier.  108 
 109 

4. Øvrige søknadsberettigede prioriteres 110 
etter søknadstidspunkt.  111 

 112 
§ 8 Botid  113 
Maksimal botid i SiOs boliger er begrenset til 114 
det som inntreffer først av 115 
 116 
 1. normert studietid for søker 117 
  118 
 2. 6 år 119 
 120 
Dersom man kan dokumentere forsinkelser i 121 
studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, 122 
studenttillitsverv og lignende, behandles dette 123 
særskilt, og botiden kan forlenges opptil 8 år. 124 
 125 
§ 9 Kontrollkomiteen (KK) for tildeling av 126 
boliger  127 
KK består av tre personer oppnevnt av SiOs 128 
Hovedstyre etter innstilling fra Velferdstinget i 129 
Oslo. 130 
 131 
KKs hovedoppgave er å påse at det fastsatte 132 
reglement for tildeling av boliger blir fulgt.  133 
 134 
KKs medlemmer skal undertegne 135 
taushetserklæring og skal behandle alle 136 
personopplysninger konfidensielt. 137 
 138 
KK skal ha tilgang på all relevant informasjon. 139 
 140 

Søkere som påberoper seg å skulle bli prioritert foran 141 
andre søkere får sin sak avgjort av KK.  142 
 143 
KK kan, i særskilte tilfeller, gi dispensasjon til fordel for 144 
leietakerne fra alle bestemmelser i dette reglementet.  145 
 146 
§ 10 Klage og anke  147 
Alle avslag på søknad om bolig kan klages inn for 148 
Kontrollkomiteen for tildeling av boliger (KK). I siste 149 
instans kan det ankes til Studentboligenes styre.  150 
 151 
Klagen må sendes inn til Studentboligene senest 14 - 152 
fjorten - dager etter at avslaget er mottatt.  153 
 154 
Klagen og anken må begrunnes, og klager plikter å 155 
vedlegge dokumentasjon.  156 
 157 
§ 11 Taushetsplikt 158 
Alle som behandler saker etter dette reglementet har 159 
taushetsplikt om private forhold som de får kjennskap 160 
til under saksbehandlingen.  161 
 162 
§ 12 Gyldighet og endringer  163 
Dette reglementet erstatter alle tidligere reglementer 164 
for tildeling av SiO sine boliger.  165 
 166 
Endringer i dette reglementet vedtas av Hovedstyret i 167 
SiO etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo.  168 
 169 
§ 13 Ikrafttredelse 170 
Dette reglementet trer i kraft 1.1.2009.  171 
 172 
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Endringsforslag til Boligtildelingsreglementet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Endringsforslag fra Haakon Riekeles (MG): Til §5,  
Punkt 1, linje 76 legges til: ”.. og som har bodd i studentbolig i mindre enn to år.” 
 
Redaksjonskomitéen innstilling:  
Forslaget vedtas ikke 
 

2. Endringsforslag fra Alexander Fosse-Andersen (GL): §5, punkt 3, linje 83: 
Endre ”bostedsadresse” til ”folkeregistrert adresse”. 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget vedtas ikke 

3. Endringsforslag fra Alexander Fosse-Andersen (GL): §5, punkt 3, linje 83-84: 
- endre ”Oslo og Akershus” til ”Stor-Oslo”. 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget vedtas ikke 
 

4. Endringsforslag fra Haakon Riekeles (MG): §5, linje 91, nytt punkt 4 (nåværende 
punkt 4 blir punkt 5):  
4. Eksisterende søknadsberettigede beboere som søker fornyet leieavtale, og som har bodd i 
studentbolig i to år eller mer. 
 
Redaksjonskomitéens innstilling: 
Forslaget vedtas ikke 

5. Tilleggsforslag fra Solveig Tesdal (VA): §5, linje 91, nytt punkt 4 (nåværende 
punkt 4 blir punkt 5): 
: Søkere med spesielle behov, f.eks studenter som av medisinske eller sosiale årsaker er 
anbefalt bolig av offentlig helseinstitusjon. 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Faller til fordel for forslag 10 
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6. Tilleggsforslag fra Morten Edvardsen (GL): §5, linje 91, nytt punkt 4 (nåværende 
punkt 4 blir punkt 5): 
Søkere med spesielle behov, f eks. studenter med behov for rullestoltilpasset bolig, eller 
studenter som av medisinske eller sosiale årsaker er anbefalt bolig av offentlig 
helseinstitusjon. 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Faller til fordel for forslag 10 
 

9. Tilleggsforslag fra Jenny Nygaard (FAK): Linje 113, ny §8: 
Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av universelt utformede leiligheter: 
1. studenter m/spesielle behov 
2. eksisterende søknadsberettigede beboere som søker fornyet leieavtale 
3. øvrige studenter 
 
Hvis forslaget vedtas vil nummereringene under endres som en konsekvens. 
 
Jenny Nygaard trekker sitt forslag til fordel for forslag 10. 
 

7. Endringsforslag fra AU: 
§ 6, linje 96-99: Endre prioriteringsrekkefølgen til:  
 
1. Eksisterende søknadsberettigede par som søker fornyet leieavtale 
2. Søknadsberettigede studentpar uten barn  
3. Eksisterende søknadsberettigede beboere 
4. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt.  
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget vedtas 

8. Endringsforslag fra AU: 
§ 7, linje 103-111: Endre prioriteringsrekkefølgen til:  
 
1. Eksisterende søknadsberettigede aleneforsørgere/familier som søker fornyet leieavtale. 
2. Søknadsberettigede aleneforsørgere 
3. Søknadsberettigede familier 
4. Eksisterende søknadsberettigede beboere 
5. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget vedtas 
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10. Forslag fra Arbeidsutvalget: 
Linje 113, ny §8: 
Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av universelt utformede leiligheter: 
1. eksisterende søknadsberettigede beboere m/spesielle behov som søker fornyet leieavtale 
2. studenter m/spesielle behov 
3. eksisterende søknadsberettigede beboere 
4. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt.  
 
Hvis forslaget vedtas vil nummereringene under endres som en konsekvens. 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget vedtas 
 

11. Endringsforslag fra Solveig Tesdal (VA): Til §8, linje 119: 
 
Endre punkt 2 til: 8 år 
 
Faller hvis forslag 12 blir vedtatt 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget faller til fordel for forslag 17 
 

12. Endringsforslag fra Fredrik Refsnes (AU): Til §8, linje 113-119:  
Endre teksten til: 
primært: ”Maksimal botid i SiOs boliger er begrenset til 10 år.” 
sekundært: ”Maksimal botid i SiOs boliger er begrenset til 8 år.” 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslagene faller til fordel for forslag 17.  
 

13. Endringsforslag fra Solveig Tesdal (VA): Til § 8, linje 124:  
 
Endre ”opptil 8 år” til ”opptil 10 år”  
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget faller til fordel for forslag 17.  

14. Strykningsforslag fra Thomas A. Syvertsen (FAK): Til § 8, linje 124:  
Primært: Stryk ”opptil 8 år” 
sekundært: Endre ”opptil 8 år” til ”opptil 6 år”. 
 
Faller hvis forslag 13 blir vedtatt  
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget faller til fordel for forslag 17.  
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15. Dissens fra Guro Svenkerud Fresvik og Daniel Heggelid-Rugaas, forrige AU:  
Til § 8, linje 113-124. Endre teksten til:  
Maksimal botid i SiOs boliger er begrenset til 4 år. Dersom man kan dokumentere 
forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, studenttillitsverv og lignende, 
behandles dette særskilt, og botiden kan forlenges opptil 6 år. 
 
Hvis forslaget vedtas, faller forslagene 11-14 som en konsekvens 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget vedtas ikke 
 

17. Endringsforslag fra AU: 
Til §8, linje 113-124: Bytte ut hele § 8 i det nye forslaget med ordlyden i § 5 i det gamle 
reglementet, og endre “10 år” til “8 år”, slik at det lyder:  
 
”§ 8 Botid  
§ 8-1 Total botid som kan gis er normert studietid til fullført studium.  
Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser som permisjoner i fm. fødsel eller adopsjon, verneplikt, 
studenttillitsverv, sykdom o.l., behandles dette særskilt og botiden kan forlenges.  
§ 8-2 Studentboligene har rett til å kontrollere de i søknaden gitte opplysninger og kan fortløpende  
kontrollere at leietakeren fortsatt er boberettiget.  
§ 8-3 Ingen skal kunne ha bostedsadresse i en SiO-bolig mer enn 8 år til sammen.” 
 
Dersom forslaget vedtas, faller forslagene 11-16 som en konsekvens. 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget vedtas 
 

16. Endringsforslag fra Gudmund S. Rebnord (AHO): Til §8, linje 113-124. Bytte ut 
hele § 8 i det nye forslaget med ordlyden i § 5 i det gamle reglementet slik at det lyder:  
 
”§ 8 Botid  
§ 8-1 Total botid som kan gis er normert studietid til fullført studium.  
Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser som permisjoner i fm. fødsel eller adopsjon, verneplikt, 
studenttillitsverv, sykdom o.l., behandles dette særskilt og botiden kan forlenges.  
§ 8-2 Studentboligene har rett til å kontrollere de i søknaden gitte opplysninger og kan fortløpende  
kontrollere at leietakeren fortsatt er boberettiget.  
§ 8-3 Ingen skal kunne ha bostedsadresse i en SiO-bolig mer enn 10 år til sammen.” 
 
Dersom forslaget vedtas, faller forslagene 11-15 som en konsekvens. 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget faller til fordel for forslag 17 
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19. Endringsforslag fra AU:  
Til § 13, linje 171: 
Endre teksten til: 
Dette reglementet trer i kraft 1.6.2009. 
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget vedtas 
 

18. Tilleggsforslag fra Egil Heinert (HS): Linje 126, ny §9, Framleie: ”Det er tillatt med 
framleie i studentboligen, såfremt ny leietager oppfyller de vedtatte kravene for tildeling 
av studentbolig.” 
 
Nummereringene nedenfor endres dersom forslaget vedtas  
 
Redaksjonskomitéens innstilling:  
Forslaget vedtas ikke 
 



 26

 
Saksfremlegg 
 
Dato: 30.mars 09 
Sak: 3a) 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
Reglementsendringer 
 
Arbeidsutvalget innstiller på følgende; 
 
Reglementsendringen vedtas. 
 
 
 
 
Saksnotat 
 
 
Velferdstinget er kunde hos Nordea. Fullmakter over Velferdstingets kontoer 
overføres årlig – fra den avtroppende leder til den påtroppende leder. Nordea har 
imidlertid innført en strengere praksis siden forrige utskiftning av Arbeidsutvalget. 
Endringen innebærer at man må vise til reglement og/eller vedtekter som 
bekrefter at overføringen av økonomiansvaret fra avtroppende leder til 
påtroppende leder er legitim. Dagens reglement utrykker (ifølge Nordea) ikke 
dette eksplisitt nok. 
 
Endringen innebærer en stadfesting av praksis i AU, og innebærer ingen 
utvidelse av Leders faktiske myndighet.  
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Jenny Nygaard     Ingvild Skogvold 
Leder av Velferdstinget    Nestleder av Velferdstinget 
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Reglementets opprinnelige §3-1: 
 
§ 3–1 Velferdstingets leders oppgaver innad 
 
Innad skal Velferdstingets leder ha det overordnete ansvaret for; 

d) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. 
 
 
 
Tilleggsforslag fra VT-AU ’09: 
 
Tillegg til §3-1, bokstav d) 
 
Leder disponerer over Velferdstingets kontoer og har fullmakt over disse. Leder 
har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene.  Nestleder godkjenner og 
kontrasignerer alle bilag.  
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Saksfremlegg 
 
Dato: 30. mars 09 
Sak: 4b) 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
Høringsuttalelse fra Velferdstinget angående 
Akupunkturhøyskolens (AKHS) søknad til SiO 
 
AU innstiller på følgende: 
 
Høringsuttalelsen vedtas i sin helhet med de endringene som fremkommer på 
møtet.  
 
 
Vedlagt 
  - Høringsuttalelsen 
 
 
Saksnotat 
 
AKHS har søkt om innlemmelse i SiO. Kunnskapsdepartementet ønsker i den 
forbindelse en uttalelse fra Velferdstinget om saken. AKHS ligger på Ullevål og 
har omtrent 200 studenter. AKHS er NOKUT-kreditert.  
 

 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Jenny Nygaard     Ingvild Skogvold 
Leder av Velferdstinget    Nestleder av Velferdstinget 
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Høringsuttalelse fra Velferdstinget (VT) 
Søknad til Samskipnaden i Oslo, Akupunkturhøgskolen (AKHS) 

 
Bakgrunn: 

Kunnskapsdepartementet innvilget AKHS' søknad om rett til tildeling av en 

bachelorgrad i akupunktur den 11.06.2008. I følge Loven om 

Studentsamskipnader, § 4, skal alle institusjoner som omfattes av universitets- 

og høyskoleloven være tilknyttet en studentsamskipnad. Dette avgjøres i siste 

instans av Kunnskapsdepartementet. Som en konsekvens av dette sendte AKHS 

en søknad om tilknytning til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) den 18.12.08. 

 

Studentenes standpunkt 

Velferdstinget mener det er viktig å vektlegge studentene ved AKHS sine 

standpunkt i denne saken. At Studentutvalget ved AKHS har uttalt seg positivt til 

en tilslutning til SiO er et sentralt argument for at høgskolen bør få innvilget 

søknaden sin. Skolens beliggenhet, på Ullevål Stadion, tilsier at studentene vil 

nyte godt av SiOs tilbud ved en eventuell tilslutning til Samskipnaden. 

Av den totale studentmassen på AKHS finnes det et mindretall som ikke 

vil ha muligheten til å benytte seg av SiOs tilbud. Dette mindretallet består 

derimot av personer som deltar på kurs på kveldstid. I følge studentutvalget ved 

AKHS vil ikke denne gruppen ha noe særlig behov for å benytte seg av SiOs 

tilbud. Det er derfor ingen grunn til å tro at forskjellsbehandling av studenter vil 

være en aktuell problemstilling.  

 

Lærestedenes plikter 

Et viktig premiss for en eventuell innvilging av søknaden er at AKHS er positive 

og villige til å tilby fristasjon. Det er de tilknyttede lærestedenes plikt å 
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tilrettelegge for gode fristasjonsavtaler for SiO. Dette sikrer at SiOs velferdstilbud 

er lett tilgjengelig for studentene.  

 

Representasjon i Velferdstinget (VT) 

Det er viktig for VT å ha en god dialog med studentdemokratiene ved alle de 

tilknyttede lærestedene. VT mener det derfor er uheldig at AKHS, ved en 

eventuell tilslutning til SiO, risikerer å ikke bli representert i det overordnede 

studentpolitiske organet til SiO. I VTs vedtekter, § 2.2 om Lærestedets antall 

representanter står det: «Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo 

med færre enn 300 semesterregistrerte studenter deltar i en felles valgforsamling 

til Velferdstinget.» Dette betyr at i følge vedtektene er ikke AKHS berettiget egen 

representasjon i VT.  

Hvis søknaden innvilges, ser VT det som hensiktsmessig å innvilge AKHS 

observatørstatus med tale- og forslagsrett på VTs møter. Studentutvalgslederen 

ved AKHS, Jannicke Bakken, har uttalt seg positivt til en slik ordning. 

 

Sammenslåing  

På grunn av den pågående sammenslåingsprosessen mellom SiO og OAS er det 

vanskelig å vite hvordan en eventuelt ny samskipnad vil være organisert. Hvis 

sammenslåingen blir en realitet, kommer den nye samskipnaden til å ha mange 

tilsluttede læresteder av lignende størrelse som AKHS. Dette kan åpne for at 

AKHS kan inngå i en valgforsamling med et eller flere læresteder på omtrent 

samme størrelse.  

  VT ser ikke på den pågående sammenslåingsprosessen som grunn 

nok i seg selv for at AKHS' søknad om tilslutning til SiO skal utsettes. Det 

primære hensynet  i behandlingen av AKHS' søknad skal være å sikre studentene 

tilgang til velferdsgoder. 

 

Oppsummering 

Velferdstinget i Oslo stiller seg positive til AKHS' søknad om tilslutning til SiO. 
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Saksfremlegg 
 
Dato: 30. mars 09 
Sak: 4c) 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
 
Profilering i studentkaféene 
 
AU innstiller på følgende: 
 
Velferdstinget støtter studentkaféenes initiativ til profilering av Velferdstinget. 
 
 
 
 
Saksnotat 
 
Studentkaféene ønsker å merke basistilbudet sitt med VT-logoen. Det endelige 
merket vil bli presentert for VT for godkjenning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Arbeidsutvalget 
 
 
Jenny Nygaard     Ingvild Skogvold 
Leder av Velferdstinget    Nestleder av Velferdstinget 
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Studentkaféenes velferdstilbud 
 

Som en del av Studentkaféenes KafCa-prosjekt (Kafeer på Campus), har det blitt 

foreslått å profilere det rimelige basistilbudet med et Velferdstingsmerke. Tanken 

bak det er at studentkaféenes velferdstilbud skal få et ”godkjenningsstempel” fra 

Velferdstinget. Dette vil bety at VTs logo vil være synlig ved alle SiOs 

serveringssteder. Velferdstingets Arbeidsutvalg er positive til en slik profilering. 

Dette er i tråd med ønsket om å øke profileringen av VT ut mot studentmassene. 

Dette vil medføre at de fleste studentene ved samtlige av SiOs læresteder vil bli 

godt kjent med VTs logo.  

 

Merket som studentkaféene vil bruke er ikke ferdigstilt ennå. Når et endelig 

design av merket foreligger, vil dette bli lagt fram for VT for endelig godkjenning. I 

studentkaféenes presentasjon om KafCa-prosjektet står det følgende om 

forslaget: 

 

”Dagens: velferdstilbud 

For hvert av de elementene som inngår i basistilbudet skal det tilbys et lavpris-

alternativ med svært redusert fortjeneste. Det kan være for eksempel: dagens 

middag, dagens brød, dagens pålegg, dagens frukt eller dagens kaffe. Disse 

produktene blir synlig merket for å guide studentene mot det rimeligst 

alternativet.” 

 
 
 
 
 
 
 


